
 projekt z dnia 11.10.2012  r. 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia ............................. 2012 r. 

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej 

 

 Na podstawie art. 155 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej  

(Dz. U. Nr 79, poz. 523, z późn. zm.
1)

 ) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie 

umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 31, poz. 156) wprowadza  

się następujące zmiany: 

1) w § 2: 

a) uchyla się ust. 4, 

b) ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

„5. Funkcjonariusz, z chwilą skierowania do odbycia szkolenia zawodowego, otrzymuje 

przedmioty umundurowania wynikające ze zmiany korpusu, zgodnie z ust. 2-3. 

6. Funkcjonariusz, który ze względu na budowę ciała nie może dopasować gotowych 

składników umundurowania, otrzymuje w zamian za odpowiedni składnik 

umundurowania: tkaninę, oznaki służby odpowiednie dla danego przedmiotu 

mundurowego oraz zwrot kosztów szycia wraz z dodatkami krawieckimi. Składniki 

umundurowania oraz normy materiałów na ich szycie określa załącznik  

nr 1 do rozporządzenia. 

7. Podstawową formą realizacji prawa do umundurowania dla funkcjonariusza jest 

nieodpłatne wydanie gotowych składników umundurowania.”, 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Zamiast przydziału gotowych składników umundurowania, określonych tylko  

w postaci równowartości pieniężnej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia, 

funkcjonariuszowi wypłaca się ich równowartość pieniężną liczoną według  

cen obowiązujących w dniu powstania uprawnienia do umundurowania.”; 

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za składniki umundurowania, które nie zostały zwrócone, a ich okres używalności  

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, Nr 112,   

     poz. 186 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 664. 
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nie upłynął, funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany uiścić  

ich równowartość pieniężną za czas, jaki pozostał do końca okresu ich używalności, 

obliczoną według cen obowiązujących w dniu ustania stosunku służbowego.”; 

3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wydanie funkcjonariuszowi używanych składników umundurowania wymaga jego 

pisemnej zgody.”; 

4) w § 9: 

 a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Funkcjonariusz w służbie stałej zwolniony ze służby na podstawie art. 96 ust. 2  

pkt 1, 5 i 6 ustawy albo któremu wygasł stosunek służbowy na podstawie art. 97 ust. 1  

pkt 2-8 ustawy, oraz funkcjonariusz w służbie przygotowawczej zwolniony ze służby  

na podstawie art. 96 ustawy albo któremu wygasł stosunek służbowy na podstawie  

art. 97 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, któremu wydano trzewiki polowe, których okres używalności  

nie upłynął, jest obowiązany zwrócić równowartość pieniężną za te trzewiki za czas,  

jaki pozostał do końca okresu używalności, obliczoną według cen obowiązujących w dniu 

ustania stosunku służbowego.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5. W przypadku utraty lub zniszczenia składników wyposażenia polowego, których okres 

używalności nie upłynął, a nie zachodzi przesłanka, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2, 

funkcjonariusz zwraca ich równowartość pieniężną za czas, jaki pozostał do końca okresu 

używalności obliczoną według cen obowiązujących w dniu utraty składników.”, 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 9 i 10 

ustawy, wydane umundurowanie oraz wyposażenie polowe nie podlega zwrotowi.”; 

5) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Kierownik jednostki organizacyjnej zarządza, co najmniej raz na cztery lata, apel 

mundurowy w celu ustalenia: 

1) stanu jakościowego umundurowania i wyposażenia polowego, zapewniającego 

prawidłowość wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy; 

2) zgodności przedmiotów mundurowych posiadanych przez funkcjonariuszy  

z obowiązującymi normami.”; 

6) w § 15 w ust. 1: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

  „5) płaszcz wyjściowy w kolorze granatowym;”, 
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b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

             „7) dystynkcje i oznaki służby.”; 

7) w § 17 w ust. 1: 

a) pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

 „1) czapka służbowa w kolorze stalowoniebieskim z czarnym daszkiem i granatowym 

otokiem; 

 2) mundur służbowy;”, 

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6) rękawiczki skórzane w kolorze czarnym;”, 

c) w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) sweter w kolorze granatowym.”; 

8) w § 18: 

a) w ust. 1 uchyla się pkt 6, 8, 10 i 11, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Składniki wyposażenia polowego wymienione w ust. 1 pkt 1-5 są koloru 

stalowoniebieskiego z nadrukiem koloru czarnego, a wymienione w ust. 1 pkt 7 i 9 koloru 

czarnego.”; 

9) w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oznakami Służby Więziennej są: 

1) oznaka w kształcie koła, wykonana z metalu w kolorze srebrnym (prawa i lewa), a także 

występująca pojedynczo (prawa), na której w obramowaniu liści dębowych jest 

skrzyżowany miecz i pochodnia; 

2) oznaka w kształcie tarczy, wykonana z płótna w kolorze granatowym,  

na której w obramowaniu liści dębowych jest skrzyżowany miecz i pochodnia  

oraz znajduje się napis "Służba Więzienna" w kolorze srebrno-matowym; 

 3) oznaka w kształcie półkolistym, wykonana z płótna w kolorze granatowym, z napisem 

„Służba Więzienna" w kolorze srebrno-matowym; 

 4) oznaka w kształcie orła, wykonana haftem na kołnierzu kurtki mundurowej i płaszcza 

wyjściowego funkcjonariusza w stopniu generała w kolorze srebrno-matowym.”; 

10) w § 23: 

 a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest wykonany z tworzywa 

sztucznego. Na granatowym tle są umieszczone białe lub srebrno-matowe litery - pierwsza 

litera imienia funkcjonariusza i jego nazwisko.”, 
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b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie: 

 „3. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest wykonany z tworzywa 

sztucznego. Na granatowym tle są umieszczone białe lub srebrno-matowe litery „SW", 

trzycyfrowy kod jednostki organizacyjnej Służby Więziennej i, po łączniku (-), 

trzycyfrowy kod funkcjonariusza. 

4. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, występuje w dwóch wzorach: 

 1) w formie opaski koloru białego; napis określający funkcję jest koloru granatowego; 

 2) w formie plakietki z napisami wykonanymi haftem maszynowym białą nicią  

na granatowym tle. 

 5. Znak identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wykonany haftem 

maszynowym. Napisy i oznaka służby, na której w obramowaniu liści dębowych jest 

skrzyżowany miecz i pochodnia, są wykonane w kolorze srebrno-matowym  

na granatowym tle.”; 

11) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. Funkcjonariusze na nakryciach głowy noszą wizerunek orła.”; 

12) § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25. Kurtki mundurów, peleryna, płaszcz wyjściowy oraz czapka służbowa i wyjściowa 

są wyposażone w guziki, wykonane z tworzywa sztucznego, z wizerunkiem orła.”; 

13) § 27 otrzymuje brzmienie: 

„§ 27. 1. Funkcjonariusze noszą umundurowanie letnie w okresie trwającym od dnia  

1 lipca do dnia 31 sierpnia. 

2. Funkcjonariusze noszą umundurowanie zimowe w okresie trwającym od dnia 1 grudnia 

do ostatniego dnia lutego. 

3. Niezależnie od okresów wymienionych w ust. 1 i 2, dopuszcza się noszenie 

umundurowania letniego lub zimowego, stosownie do warunków atmosferycznych.”; 

14) w § 29 w ust. 2:  

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1) rękawiczki skórzane;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3) szalik;”, 

c) uchyla się pkt 5, 

d) po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

 „7) pas główny skórzany; 

 8) bielizna termo-aktywna.”; 
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15) w § 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Mundur wyjściowy ze sznurem galowym i baretkami orderów, odznaczeń, medali  

i odznak nosi się podczas: 

1) wystąpień w charakterze przedstawiciela Służby Więziennej na oficjalnych spotkaniach 

i uroczystościach; 

2) uroczystości nadania stopnia i ślubowania funkcjonariuszy; 

3) innych okoliczności, w których zwyczajowo jest przyjęty strój wieczorowy,  

jeżeli funkcjonariusz występuje w umundurowaniu; 

4) uczestniczenia w pogrzebach z udziałem asyst honorowych.”; 

16) w § 31: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do umundurowania wyjściowego funkcjonariusze noszą czapkę wyjściową.”, 

b) uchyla się ust. 3 i 5, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

 „6. Kurtkę całoroczną można nosić bez podpinki i kołnierza zimowego.”, 

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 „11. Koszulę nosi się tak, aby górna krawędź kołnierzyka wystawała nieznacznie  

ponad kołnierz kurtki mundurowej. Mankiety koszuli nosi się zapięte na guziki.”, 

e) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

 „14. Szalik można nosić pod płaszczem lub kurtką całoroczną. Górna krawędź szalika 

powinna nieznacznie wystawać ponad kołnierz okrycia.”, 

f) uchyla się ust. 15, 

g) ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

 „18. Pas główny skórzany, na okryciach wierzchnich umundurowania, noszą 

funkcjonariusze występujący: 

1) z bronią; 

2) w trzewikach polowych lub w butach z cholewami.”, 

h) ust. 20 i 21 otrzymują brzmienie: 

 „20. Składniki umundurowania dla funkcjonariuszy kobiet są zapinane na lewą stronę; 

dotyczy to: płaszcza, kurtek mundurów, wiatrówki letniej oraz koszul. 

 21. Funkcjonariusz kobieta do umundurowania nosi półbuty lub buty typu oficerki  

w kolorze czarnym na obcasie nie większym niż 6 cm, których wierzchy nie mogą  

być ozdabiane, wyszywane, wytłaczane ani dziurkowane.”, 

i) uchyla się ust. 22; 
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17) w § 32: 

a) uchyla się ust. 1, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

 „2. Kurtkę polową można nosić z ocieplaczem polowym. Dopuszcza się założenie kaptura 

kurtki, noszenie samego ocieplacza polowego lub noszenie samej kurtki polowej. 

 3. Kurtkę munduru polowego nosi się wypuszczoną na spodnie. Dopuszcza się zapięcie 

kurtki pod szyją lub podwinięcie rękawów w sposób pozwalający na zapięcie paska 

wszytego w wewnętrznej stronie rękawa.”; 

18) w § 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) naramiennikach płaszcza wyjściowego, kurtek mundurów, wiatrówki letniej, koszuli 

służbowej letniej, koszuli służbowej, koszuli letniej wyjściowej, kurtki całorocznej, swetra, 

kurtki polowej, ocieplacza polowego, kurtki munduru polowego.”; 

19) § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34. Funkcjonariusze noszą oznaki służby: 

1) w kształcie koła na kołnierzu munduru i kołnierzu płaszcza; 

2) w kształcie tarczy na prawym rękawie koszul służbowych, wiatrówki letniej, swetra, 

kurtki całorocznej, kurtki munduru polowego, kurtki polowej i umundurowania 

taktycznego; 

3) w kształcie półkolistym na prawym rękawie munduru i płaszcza.”; 

20) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Znak identyfikacyjny numeryczny funkcjonariusze noszą na prawej stronie piersi  

na okryciach wierzchnich składników umundurowania służbowego z wyłączeniem kurtki 

całorocznej oraz na okryciach wierzchnich przedmiotów wyposażenia polowego.”; 

21) w § 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Na kurtce munduru służbowego, wiatrówce letniej, koszuli służbowej letniej  

i służbowej oraz koszuli wyjściowej letniej zamiast pełnych odznak orderów i odznaczeń 

nosi się tylko baretki.”; 

22) § 37 otrzymuje brzmienie: 

„§ 37. 1. Odznaki, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.  

o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.
2)

), nosi się powyżej lewej 

górnej kieszeni munduru, wiatrówki letniej, koszuli służbowej letniej i służbowej  

oraz koszuli wyjściowej letniej. 

2. Dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy odznak ustanowionych przez Dyrektora 

                                                
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136  

i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753. 
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Generalnego Służby Więziennej, a w szczególności odznaki absolwenta szkolenia 

zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień oficerski, chorążego 

lub podoficerski oraz odznaki „Semper paratus”, które nosi się począwszy od zewnętrznej 

strony patki lewej górnej kieszeni kurtki munduru.”; 

23) po § 38 dodaje się § 38a w brzmieniu:  

„§ 38a. 1. Realizuje się prawo do umundurowania dla funkcjonariuszy zgodnie z normą 

obowiązującą w dniu powstania uprawnienia do umundurowania, do wyczerpania zapasów 

magazynowych. 

2. Rozliczanie funkcjonariuszy z wydanego do użytkowania umundurowania dokonuje się 

zgodnie z przepisem, na którego podstawie zostały ono wydane do użytkowania.  

Za należne, a niezrealizowane składniki umundurowania wypłaca się równowartość 

pieniężną zgodnie z przepisem obowiązującym w dniu nabycia uprawnienia do tych 

składników. 

3. Możliwe jest realizowanie należności przez wydanie składników umundurowania  

i wyposażenia polowego o podobnym przeznaczeniu, do wyczerpania zapasów 

magazynowych, a w szczególności: 

1) czapka służbowa letnia lub zimowa za czapkę służbową; 

2) mundur służbowy letni za mundur służbowy; 

3) materiał tropik za gabardynę letnią; 

4) koszule, wiatrówki letnie i płaszcze, zapinane na prawą stronę za te same przedmioty 

zapinane na lewą stronę; 

5) ubranie treningowe za bieliznę termo-aktywną; 

6) czapkę wyjściową za kapelusz wyjściowy; 

7) rękawiczki skórzane letnie za rękawiczki skórzane.”; 

24)  uchyla się § 39; 

25) załączniki nr 1-10 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-10,  

do niniejszego rozporządzenia. 

 § 2. Dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy wzorów umundurowania i wyposażenia 

polowego obowiązujących od dnia 18 sierpnia 2009 r., które wycofano z norm należności  

niniejszym rozporządzeniem, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. 

 § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia                                  2012 r. (poz.            ) 

 
Załącznik nr 1 

 
NORMY MATERIAŁÓW NA SZYCIE UMUNDUROWANIA 

 
Tabela nr 1  

Norma materiałów wydawanych na mundury w metrażu w zamian za gotową konfekcję 
 

Obwód 
klatki 

 piersiowej   
w cm 

Wzrost  
w cm 

Ilość tkaniny (przy 
szer. tkaniny 1,42 mb) Obwód klatki 

 piersiowej     
w cm 

Wzrost  
w cm 

Ilość tkaniny (przy szer. tkaniny 1,42 mb) 

na kurtkę na spodnie  na kurtkę na spodnie  na spódnicę 

88 165 1,55 1,10 116 180 2,05 1,45   

92 160 1,55 1,10 120 180 2,10 1,60 Dla wzrostu 

92 165 1,55 1,10         do 170 cm 

96 160 1,55 1,10 116 185 2,15 1,55 wydaje się 

        125 180 2,15 1,60 90 cm, 

88 170 1,60 1,15         dla wzrostu 

92 170 1,60 1,15 120 185 2,20 1,65 170 cm 

96 165 1,60 1,15 125 185 2,20 1,65 i powyżej170 cm 

        130 180 2,20 1,65 wydaje się 

92 175 1,65 1,20         110 cm, 

96 170 1,65 1,20 120 190 2,25 1,70 dla wzrostu 

100 160 1,65 1,20 125 190 2,25 1,70 190 cm  

100 165 1,65 1,20 130 185 2,25 1,70 i powyżej 190 cm 

        135 185 2,25 1,75 wydaje się 

96 175 1,70 1,20 140 180 2,25 1,70 130 cm. 

100 170 1,70 1,20           

        120 195 2,30 1,75   

100 175 1,75 1,25 125 195 2,30 1,75   

104 165 1,75 1,25 130 190 2,30 1,75   

104 170 1,75 1,25 135 190 2,30 1,80   
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        140 185 2,30 1,75   

96 180 1,80 1,25 145 180 2,30 1,75   

100 180 1,80 1,30           

104 175 1,80 1,30 120 200 2,35 1,80   

108 165 1,80 1,30 125 200 2,35 1,80   

        130 195 2,35 1,80   

96 185 1,85 1,30 135 195 2,35 1,85   

100 185 1,85 1,30 140 190 2,35 1,80   

104 180 1,85 1,30 145 185 2,35 1,80   

108 170 1,85 1,30           

        120 205 2,40 1,85   

104 185 1,90 1,35 125 205 2,40 1,85   

108 175 1,90 1,35 130 200 2,40 1,85   

112 170 1,90 1,35 135 200 2,40 1,90   

116 170 1,90 1,35 140 195 2,40 1,85   

        145 190 2,40 1,85   

104 190 1,95 1,40           

108 180 1,95 1,40 130 205 2,45 1,90   

108 185 1,95 1,40 135 205 2,45 1,95   

112 175 1,95 1,40 140 200 2,45 1,90   

112 180 1,95 1,40           

116 175 1,95 1,40 140 205 2,50 1,95   

        145 200 2,50 1,95   

108 190 2,05 1,45           

112 185 2,05 1,45 145 205 2,55 2,00   
 
U w a g i: 

1. Krawędź rękawa kurtki mundurowej powinna sięgać do nasady kciuka. 
2. Spodnie powinny sięgać dolną krawędzią nogawek do nasady obcasa. 
3. Spódnice nosi się z krytym rozcięciem z tyłu. Dolna krawędź spódnicy powinna znajdować się powyżej rzepki kolana, jednak nie więcej niż 5 cm. 
4. W przypadku stwierdzenia, że obwód klatki piersiowej lub wzrost funkcjonariusza przekracza o 2 cm rozmiar podany w jednej z grup, materiał wydaje się według 

należności przewidzianej dla najbliższej, większej grupy rozmiarów. 
5. Mundur wyjściowy i służbowy wykonuje się z gabardyny, wiatrówkę letnią, spodnie letnie i spódnicę letnią z letniej gabardyny. 
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Tabela nr 2  
Norma materiałów wydawanych na płaszcz oraz wiatrówkę w metrażu w zamian za gotową konfekcję 
 

Obwód 
klatki 

piersiowej 
w cm 

Wzrost 
w cm 

Ilość tkaniny (przy 
szer. tkaniny 1,42 mb) 

Obwód 
klatki 

piersiowej 
w cm 

Wzrost 
w cm 

Ilość tkaniny (przy 
szer. tkaniny 1,42 mb) 

na płaszcz 
wyjściowy  

na 
wiatrówkę 

na płaszcz 
wyjściowy  

na 
wiatrówkę 

88 160 2,95 1,45 112 190 3,60 2,00 

88 165 2,95 1,45 120 180 3,60 2,00 

92 160 2,95 1,45         

92 165 2,95 1,45 116 185 3,65 2,05 

96 160 2,95 1,45 125 180 3,65 2,05 

                

88 170 3,00 1,50 120 185 3,70 2,10 

92 170 3,00 1,50 125 185 3,70 2,10 

96 165 3,00 1,50 130 180 3,70 2,10 

                

92 175 3,05 1,55 120 190 3,75 2,15 

96 170 3,05 1,55 125 190 3,75 2,15 

100 160 3,05 1,55 130 185 3,75 2,15 

100 165 3,05 1,55 135 185 3,75 2,15 

        140 180 3,75 2,15 

96 175 3,20 1,60         

100 170 3,20 1,60 120 195 3,80 2,20 

        125 195 3,80 2,20 

100 175 3,25 1,65 130 190 3,80 2,20 

104 165 3,25 1,65 135 190 3,80 2,20 

104 170 3,25 1,65 140 185 3,80 2,20 

        145 180 3,80 2,20 

96 180 3,30 1,70         
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100 180 3,30 1,70 120 200 3,85 2,25 

104 175 3,30 1,70 125 200 3,85 2,25 

108 165 3,30 1,70 130 195 3,85 2,25 

        135 195 3,85 2,25 

96 185 3,35 1,75 140 190 3,85 2,25 

100 185 3,35 1,75 145 185 3,85 2,25 

104 180 3,35 1,75         

108 170 3,35 1,75 120 205 3,90 2,30 

        125 205 3,90 2,30 

104 185 3,40 1,80 130 200 3,90 2,30 

108 175 3,40 1,80 135 200 3,90 2,30 

112 170 3,40 1,80 140 195 3,90 2,30 

116 170 3,40 1,80 145 190 3,90 2,30 

                

104 190 3,45 1,85 130 205 3,95 2,35 

108 180 3,45 1,85 135 205 3,95 2,35 

108 185 3,45 1,85 140 200 3,95 2,35 

112 175 3,45 1,85         

112 180 3,45 1,85 140 205 4,00 2,40 

116 175 3,45 1,85 145 200 4,00 2,40 

                

108 190 3,55 1,95 145 205 4,05 2,45 

112 185 3,55 1,95      

116 180 3,55 1,95      

             
U w a g a: 
W przypadku stwierdzenia, że obwód klatki piersiowej lub wzrost funkcjonariusza przekracza o 2 cm rozmiar podany w jednej z grup, materiał 
wydaje się według należności przewidzianej dla najbliższej, większej grupy rozmiarów. 
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Załącznik nr 2 

 

NORMY UMUNDUROWANIA I WYPOSAŻENIA POLOWEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 
 

Tabela nr 1  
Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie stałej - mężczyzn 
 

Lp. Nazwa przedmiotu Jednostka Ilość Okres używalności Uwagi 

    miary   w latach   

1 2 3 4 5 6 

1  Czapka wyjściowa szt. 1 4   

2  Czapka służbowa szt. 1 4   

3  Płaszcz wyjściowy* szt. 1 5   

4  Kurtka całoroczna szt. 1 4   

5  Dystynkcje do kurtki całorocznej kpl 1 4  

6  Mundur wyjściowy* kpl. 1 3   

7  Mundur służbowy * kpl. 1 2   

8  Wiatrówka letnia* szt. 1 3   

9  Dystynkcje do wiatrówki letniej kpl. 1 3  

10  Spodnie letnie męskie* szt. 1 2   

11  Krawat szt. 1 1   

12  Szalik szt. 1 3   

13  Sweter szt. 1 3   

14  Dystynkcje do swetra kpl. 1 3  

15  Rękawiczki skórzane męskie para 1 3   

16  Koszula służbowa letnia  szt. 1 1   

17  Dystynkcje do koszuli letniej kpl. 1 1  

18  Koszula wyjściowa** szt. 1 2   

19  Koszula wyjściowa letnia** szt. 1 1   

20  Dystynkcje do koszuli wyjściowej letniej kpl. 1 1  
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1 2 3 4 5 6 

21  Koszula służbowa szt. 1 1   

22  Dystynkcje do koszuli służbowej kpl. 1 1  

23  Bielizna termo-aktywna kpl. 1 2   

24  Podkoszulek szt. 2 1   

25  Skarpety letnie para 3 1   

26  Skarpety zimowe para 2 1   

27  Spinka do krawata szt. 1 1   

28  Półbuty wyjściowe męskie para 1 2   

29  Półbuty służbowe męskie para 1 1   

30  Pas główny skórzany  szt. 1 6   

31  Pasek do spodni szt. 1 7   

32  Teczka szt. 1 5   

33  Sznur galowy szt. 1 7   

34  Pokrowiec do umundurowania wyjściowego szt. 2 3  

35  Oznaki służby kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

36  Dystynkcje** kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

* Stosownie do przepisów rozporządzenia - w zamian za gotową konfekcję można wydać tkaninę w metrażu. 
** Tylko w postaci równowartości pieniężnej. 
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Tabela nr 2 
Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie stałej - kobiet 
 
 

Lp. Nazwa przedmiotu JM. Ilość Okres używalności Uwagi 

        w latach   
1 2 3 4 5 6 

1  Czapka wyjściowa szt. 1 4   

2  Czapka służbowa szt. 1 4   

3  Płaszcz wyjściowy* szt. 1 5   

4  Kurtka całoroczna szt. 1 4   

5  Dystynkcje do kurtki całorocznej kpl. 1 4  

6  Mundur wyjściowy* kpl. 1 3   

7  Mundur służbowy* kpl. 1 2   

8  Wiatrówka letnia* szt. 1 3   

9  Dystynkcje do wiatrówki letniej kpl. 1 3  

10  Spódnica letnia* szt. 1 2   

11  Spodnie damskie letnie* szt. 1 2   

12  Krawat szt. 1 1   

13  Apaszka do koszuli szt. 1 1   

14  Szalik szt. 1 3   

15  Sweter szt. 1 3   

16  Dystynkcje do swetra kpl. 1 3  

17  Rękawiczki skórzane damskie para 1 3   

18  Koszula służbowa letnia szt. 1 1   

19  Dystynkcje do koszuli letniej kpl. 1 1  

20  Koszula wyjściowa** szt. 1 2   

21  Koszula wyjściowa letnia** szt. 1 1   

22  Dystynkcje do koszuli wyjściowej letniej kpl. 1 1  

23  Koszula służbowa szt. 1 1   

24  Dystynkcje do koszuli służbowej kpl. 1 1  

25  Podkoszulek szt. 2 1   
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1 2 3 4 5 6 

26  Bielizna termo-aktywna kpl. 1 2   

27  Rajstopy w kolorze cielistym** szt. 4 1   

28  Spinka do krawata szt. 1 1  

29  Półbuty wyjściowe/służbowe, damskie**  para 1 1  

30  Buty typu oficerki damskie** para 1 3   

31  Pas główny skórzany  szt. 1 6   

32  Pasek do spódnicy/spodni szt. 1 7   

33  Teczka szt. 1 5   

34  Sznur galowy szt. 1 7   

35  Pokrowiec do umundurowania wyjściowego szt. 2 3  

36  Oznaki służby kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

37  Dystynkcje** kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

* Stosownie do przepisów rozporządzenia - w zamian za gotową konfekcję można wydać tkaninę w metrażu. 
** Tylko w postaci równowartości pieniężnej. 
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Tabela nr 3 
Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej - mężczyzn 
 

Lp. Nazwa przedmiotu  Jednostka Ilość Okres używalności Uwagi 

    miary  w latach   
1 2 3 4 5 6 

1  Czapka służbowa szt. 1 4 nie podlega zwrotowi w naturze  

2  Kurtka całoroczna szt. 1 4   

3  Dystynkcje do kurtki całorocznej kpl. 1 4 nie podlega zwrotowi w naturze 

4  Mundur służbowy* kpl. 1 2  

5  Spodnie letnie męskie* szt. 1 2   

6  Krawat szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

7  Szalik  szt. 1 3 nie podlega zwrotowi w naturze  

8  Sweter szt. 1 3   

9  Dystynkcje do swetra kpl. 1 3 nie podlega zwrotowi w naturze 

10  Rękawiczki skórzane męskie para 1 3 nie podlegają zwrotowi w naturze 

11  Koszula służbowa letnia szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

12  Dystynkcje do koszuli letniej kpl. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

13  Koszula służbowa szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

14  Dystynkcje do koszuli służbowej kpl. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

15  Podkoszulek szt. 2 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

16  Skarpety letnie para 3 1 nie podlegają zwrotowi w naturze 

17  Skarpety zimowe para 2 1 nie podlegają zwrotowi w naturze 

18  Spinka do krawata szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

19  Bielizna termo-aktywna kpl. 1 2 nie podlega zwrotowi w naturze 

20  Półbuty służbowe męskie para 1 1 nie podlegają zwrotowi w naturze 

21  Pas główny skórzany  szt. 1 6 nie podlega zwrotowi w naturze 

22  Pasek do spodni szt. 1 7 nie podlega zwrotowi w naturze 

23  Oznaki służby kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

24  Dystynkcje** kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

* Stosownie do przepisów rozporządzenia - w zamian za gotową konfekcję można wydać tkaninę w metrażu. 
** Tylko w postaci równowartości pieniężnej. 
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Tabela nr 4 
Norma umundurowania dla funkcjonariuszy w służbie przygotowawczej - kobiet 
 

Lp. Nazwa przedmiotu JM. Ilość Okres używalności Uwagi 

        w latach   

1 2 3 4 5 6 

1  Czapka służbowa szt. 1 4 nie podlega zwrotowi w naturze 

2  Kurtka całoroczna szt. 1 4   

3  Dystynkcje do kurtki całorocznej kpl. 1 4 nie podlega zwrotowi w naturze 

4  Mundur służbowy* kpl. 1 2 nie podlega zwrotowi w naturze 

5  Spódnica letnia* szt. 1 2 nie podlega zwrotowi w naturze 

6  Krawat szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

7  Apaszka do koszuli szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

8  Szalik szt. 1 3 nie podlega zwrotowi w naturze 

9  Sweter szt. 1 3   

10  Dystynkcje do swetra kpl. 1 3 nie podlega zwrotowi w naturze 

11  Rękawiczki skórzane damskie para 1 3 nie podlegają zwrotowi w naturze 

12  Koszula służbowa letnia szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

13  Dystynkcje do koszuli letniej kpl. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

14  Koszula służbowa szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

15  Dystynkcje do koszuli służbowej kpl. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

16  Podkoszulek szt. 2 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

17  Rajstopy w kolorze cielistym** szt. 4 1 nie podlegają zwrotowi w naturze 

18  Spinka do krawata Szt. 1 1 nie podlega zwrotowi w naturze 

19  Bielizna termo-aktywna kpl. 1 2 nie podlega zwrotowi w naturze 

20  Półbuty wyjściowe/służbowe, damskie** para 1 1 nie podlegają zwrotowi w naturze 

21  Pas główny skórzany  szt. 1 6 nie podlega zwrotowi w naturze 

22  Pasek do spódnicy/spodni szt. 1 7 nie podlega zwrotowi w naturze 

23  Oznaki służby kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

24  Dystynkcje** kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

* Stosownie do przepisów rozporządzenia - w zamian za gotową konfekcję można wydać tkaninę w metrażu. 
** Tylko w postaci równowartości pieniężnej. 
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Tabela nr 5 
Dodatkowa norma umundurowania dla funkcjonariuszy mianowanych na stopień generała Służby Więziennej 
 

Lp. Nazwa przedmiotu JM. Ilość Okres używalności Uwagi 

        w latach   
1 2 3 4 5 6 

1  
Mundur wyjściowy ze spodniami/spódnicą 
z granatowym lampasem* 

kpl. 1 4 nie podlega zwrotowi w naturze 

2  Mundur służbowy z bryczesami* kpl. 1 3 nie podlega zwrotowi w naturze 

3  Spodnie/spódnica z lampasami* szt. 1 2 nie podlegają zwrotowi w naturze 

4  Buty z cholewami* para 1 4 nie podlegają zwrotowi w naturze 

5  Prawidła* para 1 4 nie podlegają zwrotowi w naturze 

6  Dystynkcje* zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

 
 * Tylko w postaci równowartości pieniężnej. 
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Tabela nr 6 
Norma wyposażenia polowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej 
 

Lp. 
  

Nazwa przedmiotu 
  

Jednostka  
miary 

Ilość 
  

Okres używalności  
 w latach 

Uwagi 
  

1 2 3 4 5 6 

1  Czapka polowa   szt. 1 4   

2  Czapka polowa ocieplana szt. 1 3   

3  Kurtka munduru polowego szt. 1 4   

4  Spodnie polowe szt. 2 4   

5  Kurtka polowa  szt. 1 5   

6  Ocieplacz polowy szt. 1 4   

7  Trzewiki polowe para 1 2 nie podlegają zwrotowi w naturze 

8  Pas parciany szt. 2 4   

9  Peleryna*** szt. 1 do zużycia   

10  Kominiarka* szt. 1 do zużycia   

11  Dystynkcje kpl. 3 do zużycia 
zgodnie z przepisami w sprawie 

umundurowania 

12  Umundurowanie taktyczne** kpl. 3 2   

13  Rękawice taktyczne letnie** para 1 1   

14  Rękawice taktyczne zimowe** para 1 1   

15  Czapka letnia do umundurowania taktycznego** szt. 1 2   

16  Czapka zimowa do umundurowania taktycznego** szt. 1 3   

17  Kominiarka do umundurowania taktycznego** szt. 1 1   

18  Półgolf do umundurowania taktycznego** szt. 1 2   

19  Buty taktyczne** para 2 2   

20  Kurtka taktyczna jesienno-zimowa** szt. 1 2   

* Przedmiot wydawany funkcjonariuszowi na czas interwencji przy likwidacji wypadków nadzwyczajnych, przy stosowaniu środków przymusu 
bezpośredniego oraz na czas szkolenia, nie dotyczy funkcjonariusza wchodzącego w skład grupy interwencyjnej. 
** Przedmiot wydawany funkcjonariuszowi wchodzącemu w skład grupy interwencyjnej, na czas wykonywania czynności służbowych. 
*** Przedmiot wydawany funkcjonariuszowi na czas złych warunków atmosferycznych w ciągu całego roku. 
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Tabela nr 7 
Norma wyposażenia polowego dla uczestników kursu wstępnego i szkolenia zawodowego 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka  

miary 
Ilość 

Okres używalności w 
latach 

Uwagi  

1 2 3 4 5 6 

1 Czapka polowa szt. 1 2   

2 Czapka polowa ocieplana szt. 1 2   

3 Kurtka munduru polowego szt. 1 2,5   

4 Spodnie polowe szt. 1 2   

5 Kurtka polowa  szt. 1 4   

6 Ocieplacz polowy szt. 1 3   

7 Trzewiki polowe para 1 2   

8 Ubranie szkolno- treningowe z torbą kpl. 1 2   

9 Peleryna **** szt. 1 do zużycia   

10 Torba polowa szt. 1 4   

11 Kominiarka* szt. 1 do zużycia   

12 Dystynkcje  kpl. 3 do zużycia 
zgodnie z przepisami w 
sprawie umundurowania 

13 Buty zimowe antypoślizgowe** para 1 3   

14 Bielizna termo-aktywna letnia** kpl. 1 1   

15 Bielizna termo-aktywna zimowa** kpl. 1 1   

16 Skarpety termo-aktywne letnie** para 1 do zużycia   

17 Skarpety termo-aktywne zimowe** para 1 do zużycia   

18 Rękawice taktyczne letnie** para 1 do zużycia   

19 Rękawice taktyczne zimowe** para 1 do zużycia   

20 
Podkoszulek z napisem odblaskowym 
„INSTRUKTOR"** 

szt. 1 1   

21 Polar z napisem odblaskowym „INSTRUKTOR"** szt. 1 2   

22 Kombinezon treningowy czarny*** szt. 1 do zużycia   

* Przedmiot wydawany funkcjonariuszowi na czas interwencji przy likwidacji wypadków nadzwyczajnych, przy stosowaniu środków przymusu 
bezpośredniego oraz na czas szkolenia, nie dotyczy funkcjonariusza wchodzącego w skład grupy interwencyjnej. 

** Dla wykładowcy szkolenia: strzeleckiego i technik interwencyjnych. 
*** Dla wykładowcy szkolenia technik interwencyjnych. 
**** Przedmiot wydawany funkcjonariuszowi na czas złych warunków atmosferycznych w ciągu całego roku. 
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Tabela nr 8 
Norma umundurowania dla kompanii honorowej Służby Więziennej 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Okres używalności  
 w latach 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Czapka wyjściowa szt. 1 5   

2 Trzewiki z gwoździami para 1 2   

3 Rękawiczki skórzane letnie para 1 5   

4 Krawat szt. 1 3   

5 Koszula służbowa szt. 1 2   

6 Koszula wyjściowa szt. 2 2   

7 Mundur wyjściowy z pokrowcem kpl. 1 5   

8 Pas główny skórzany szt. 1 5   

9  Szelki do spodni szt. 1 5   

10  Płaszcz wyjściowy z pokrowcem szt. 1 5  

11  Rękawiczki skórzane  para 1 5   

12 Sznur galowy szt. 1 5   

13  Szalik szt. 1 5   

14  Oznaki służby kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

 
U w a g a: Przedmioty wymienione w powyższej normie są wydawane użytkownikom na czas uroczystości (przygotowań). 
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Tabela nr 9 
Norma umundurowania dla dowódcy uroczystości, dowódcy kompanii honorowej, pocztu  
sztandarowego. 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Okres używalności  
Uwagi 

 w latach 
1 2 3 4 5 6 

1 Czapka wyjściowa szt. 1 5   

2 Krawat szt. 1 3   

3 Koszula służbowa szt. 1 2   

4 Koszula wyjściowa szt. 2 2 nie podlega zwrotowi w naturze 

5  
Kurtka munduru wyjściowego 
z pokrowcem 

szt. 1 5  

6  Spodnie bryczesy szt. 1 5   

7 
Pas główny skórzany 
z koalicyjką i rapciami 

szt. 1 5   

8 Sznur galowy szt. 1 5   

9 Rękawiczki skórzane letnie para 1 5   

10 Rękawiczki skórzane zimowe para 1 5   

11 Szelki do spodni szt. 1 5   

12 Płaszcz wyjściowy z pokrowcem szt. 1 5  

13 Szalik szt. 1 5   

14 Buty z cholewami para 1 5   

15 Dystynkcje kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 

16 Oznaki służby kpl. zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 
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Tabela nr 10 
Norma wyposażenia polowego dla drużyn strzeleckich, drużyn przeciwpożarowych oraz przewodników psów 
służbowych 

Lp. Nazwa przedmiotu 
Jednostka 

miary  
Ilość 

Okres używalności 
w latach 

Okres używalności 
używanych przedmiotów 

w latach 
Uwagi 

1 2 3 4  5. 6. 7. 

1 Czapka polowa*  szt. 1+1 4 
zgodnie z przepisami 

w sprawie umundurowania 
  

2 Czapka polowa ocieplana* szt. 1+1 5 
zgodnie z przepisami 

w sprawie umundurowania 
  

3 Kurtka munduru polowego* kpl. 1+1 4 
zgodnie z przepisami 

w sprawie umundurowania 
  

4 Spodnie polowe* para 2+1 4 
zgodnie z przepisami 

w sprawie umundurowania 
  

5 Kurtka polowa*  szt. 1+1 5 
zgodnie z przepisami 

w sprawie umundurowania 
  

6 Ocieplacz polowy* szt. 1+1 4 
zgodnie z przepisami 

w sprawie umundurowania 
  

7 Trzewiki polowe para 1 3   nie podlegają zwrotowi 
w naturze 

8 Pas parciany szt. 2 4     

9 Plecak polowy** szt. 1 3     

10 Peleryna *** szt. 1 do zużycia     

11 Dystynkcje* kpl. 3 do zużycia zgodnie z przepisami w sprawie umundurowania 
 * Jako drugi komplet z przeznaczeniem do ćwiczeń i treningów wydaje się w pierwszej kolejności wyposażenie polowe używane, posiadające 
wartość użytkową. 
** Tylko dla przewodników psów służbowych 
*** Przedmiot wydawany funkcjonariuszowi na czas złych warunków atmosferycznych w ciągu całego roku.
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Załącznik nr 3 

WZORY UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

 

 

 
 
 

Ubiór funkcjonariusza kobiety w płaszczu wyjściowym, oficerkach damskich i czapce wyjściowej 
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Ubiór funkcjonariusza mężczyzny w płaszczu wyjściowym, półbutach wyjściowych i czapce 

wyjściowej 
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Ubiór generała w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym, półbutach wyjściowych i czapce 

wyjściowej 



 

 

27 

 
Ubiór funkcjonariusza kobiety w mundurze wyjściowym ze sznurem galowym, półbutach 

wyjściowych i czapce wyjściowej 



 

 

28 

 
 

Ubiór funkcjonariusza kobiety w koszuli wyjściowej letniej, apaszce, spódnicy letniej, półbutach 

wyjściowych i czapce wyjściowej 



 

 

29 

 
Ubiór funkcjonariusza mężczyzny w koszuli wyjściowej letniej, krawacie, spodniach letnich, 

półbutach wyjściowych i czapce wyjściowej 
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Załącznik nr 4 

WZORY SZNURÓW GALOWYCH FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 
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Załącznik nr 5 

WZORY UMUNDUROWANIA SŁUŻBOWEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

 
 

Ubiór funkcjonariusza w kurtce całorocznej, półbutach służbowych i czapce służbowej 
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Ubiór funkcjonariusza mężczyzny w mundurze służbowym, półbutach służbowych i czapce służbowej 
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Ubiór funkcjonariusza kobiety w mundurze służbowym, półbutach służbowych i czapce służbowej 



 

 

34 

 
Ubiór funkcjonariusza kobiety w wiatrowce letniej, półbutach służbowych i czapce służbowej 



 

 

35 

 
 

 
Ubiór funkcjonariusza mężczyzny w wiatrowce letniej, półbutach służbowych i czapce służbowej 
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Ubiór funkcjonariusza w swetrze, półbutach służbowych i czapce służbowej 
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Ubiór funkcjonariusza kobiety w koszuli służbowej, apaszce, spodniach, półbutach służbowych i 

czapce służbowej 
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Ubiór funkcjonariusza mężczyzny w koszuli służbowej, krawacie, spodniach, półbutach służbowych i 

czapce służbowej 
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Ubiór funkcjonariusza kobiety w koszuli służbowej letniej, apaszce, spódnicy, półbutach służbowych i 

czapce służbowej 



 

 

40 

 
 

Ubiór funkcjonariusza kobiety w koszuli służbowej, apaszce, spódnicy, półbutach służbowych i 
czapce służbowej 



 

 

41 

 
 

 

Ubiór funkcjonariusza mężczyzny w koszuli służbowej letniej, krawacie, spodniach, półbutach 
służbowych i czapce służbowej 
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Załącznik nr 6 

WZORY WYPOSAŻENIA POLOWEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

 
 

Ubiór funkcjonariusza w kurtce polowej, trzewikach polowych i czapce polowej ocieplanej 
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Ubiór funkcjonariusza w ocieplaczu polowym, trzewikach polowych i czapce polowej 
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Ubiór funkcjonariusza w kurtce munduru polowego z podwiniętymi rękawami, spodniach polowych, 

trzewikach polowych i czapce polowej 
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Ubiór funkcjonariusza w podkoszulku, trzewikach polowych i czapce polowej 
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Ubiór funkcjonariusza w pelerynie 
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Inne składniki wyposażenia polowego 
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Załącznik nr 7 

WZORY OZNAK SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 
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Załącznik nr 8 

WZORY ZNAKÓW IDENTYFIKACYJNYCH 
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Załącznik nr 9 

WZORY DYSTYNKCJI NA TAŚMIE OTOKOWEJ CZAPKI FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY 

WIĘZIENNEJ 

 

Korpus oficerów 
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Korpus chorążych 
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Korpus podoficerów 

 

 

 

Korpus szeregowych 
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Załącznik nr 10 

WZORY DYSTYNKCJI NA NARAMIENNIKACH UMUNDUROWANIA I WYPOSAŻENIA 

POLOWEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ 

 

UMUNDUROWANIE 

 

Dystynkcje noszone na naramiennikach płaszcza, kurtek i wiatrówki letniej 
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Dystynkcje noszone na naramiennikach płaszcza, kurtek i wiatrówki letniej 
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Wyposażenie polowe 

 

Dystynkcje wykonane na wsuwkach, noszone na składnikach wyposażenia polowego 
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UZASADNIENIE 

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie 

umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 31, poz. 156) wynika  

z praktycznych możliwości wykorzystania posiadanych składników umundurowania 

funkcjonariuszy Służby Więziennej, a co za tym idzie uzyskania ograniczenia wydatków 

budżetowych w tym zakresie.  

W projekcie, w stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów, zawarto nowe 

uregulowania, które spowodują zmniejszenie ilości składników umundurowania 

przysługujących funkcjonariuszom Służby Więziennej, a także spowodują ujednolicenie 

nazewnictwa niektórych składników mundurowych. Konsekwencją tego będzie również 

konieczność zmiany załączników do rozporządzenia. 

Zmiany klimatyczne obserwowane w ostatnich latach także w Polsce, stanowiły 

przyczynę stworzenia bardziej elastycznej koncepcji użytkowania umundurowania 

funkcjonariuszy Służby Więziennej poprzez umożliwienie noszenia elementów letnich  

i zimowych w uzależnieniu od faktycznie panujących warunków pogodowych.  

Ponadto rezygnacja z niektórych elementów umundurowania wymusiła maksymalnie 

racjonalne i efektywne, wykorzystanie pozostałych elementów, poprzez odpowiednie  

ich zestawianie pozwalające na wykonywanie obowiązków służbowych w każdych 

warunkach pogodowych. W związku z tym postanowiono zmienić zakres użytkowania 

umundurowania w okresie letnim i zimowym.  

W niniejszym projekcie ograniczono okres letni do miesiąca lipca i sierpnia,  

a w przypadku okresu zimowego od grudnia do końca lutego. Dla określenia czysto 

funkcjonalnych cech poszczególnych składników umundurowania pozostawiono jego podział 

na umundurowanie letnie i zimowe. Dotyczy to bielizny termo-aktywnej, kurtki całorocznej, 

wiatrówki letniej, spodni letnich, koszuli letniej, skarpet letnich oraz skarpet zimowych. 

Zmieniono okres używalności spodni polowych dla uczestników kursu wstępnego  

oraz szkolenia zawodowego. Liczba słuchaczy noszących wyposażenie polowe w ośrodkach 

szkolenia wpływa na szybsze zużycie tego przedmiotu niż w przypadku indywidualnego 

użytkowania ich przez funkcjonariuszy w jednostkach podstawowych. 

Projekt określa odmienny sposób wydawania peleryny, uzależniając jej wydanie jedynie 

do zaistnienia złych warunków atmosferycznych. Ponadto zmieniono także okres  

jej używalności z 4 lat na „do zużycia”. Zmieniono nazwę płaszcza wyjściowego zimowego  
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na płaszcz wyjściowy, rękawiczek skórzanych zimowych na rękawiczki skórzane oraz szalika 

zimowego na szalik. W zamian za ubranie treningowe wprowadzono komplet bielizny-termo 

aktywnej. 

Zrezygnowano z kamizelki polowej taktycznej, gdyż w opinii funkcjonariuszy 

użytkujących ten składnik nie jest ona wykorzystywana w czasie pełnienia służby. 

Ujednolicono pasy główne skórzane, pozostawiając tylko pas główny skórzany oficera 

jako pas główny skórzany dla wszystkich korpusów. 

W normach należności dla funkcjonariuszy zrezygnowano z poniższych elementów 

umundurowania: 

- ręcznika frotte, 

- nauszników, 

- rękawiczek letnich, 

- spinki do koszuli, 

- spodni damskich zimowych, 

- szalika letniego, 

- munduru służbowego letniego, 

- płaszcza wyjściowego letniego. 

Powyższe rozwiązanie jest podyktowane faktem, że wskazane składniki umundurowania 

mają znikome zastosowanie w trakcie pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby 

Więziennej. 

Ponadto, w projekcie określono sposób postępowania z należnościami powstałymi  

na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów oraz tryb rozliczania funkcjonariuszy  

z wydanych składników umundurowania oraz wypłaty równowartości pieniężnej w zamian  

za należne, a niezrealizowane składniki umundurowania. Wskazano również na możliwość 

realizowania należności mundurowych funkcjonariuszy Służby Więziennej poprzez wydanie 

im składników umundurowania i wyposażenia polowego o podobnym przeznaczeniu, 

określając szczegółowo katalog tych przedmiotów. Przedmioty te będą mogły być wydawane 

funkcjonariuszom Służby Więziennej do wyczerpania zapasów magazynowych. 

  Konieczne stało się uchylenie przepisu przejściowego nowelizowanego rozporządzenia. 

Jednocześnie w rozporządzeniu zmieniającym umieszczono przepis przejściowy, który  

dopuszcza noszenie przez funkcjonariuszy wzorów umundurowania i wyposażenia polowego 

obowiązujących od dnia 18 sierpnia 2009 r. (tj. od dnia obowiązywania rozporządzenia 

poprzednio regulującego przedmiotową problematykę, tj. rozporządzenia Ministra 
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Sprawiedliwości z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie norm i zasad przydzielania 

umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz zasad 

ich zwrotu, Dz. U. Nr 121, poz. 1004), które wycofano z norm należności niniejszym 

rozporządzeniem, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.  

Powyższe przepisy mają w szczególności na celu racjonalne gospodarowanie 

składnikami umundurowania, które jeszcze znajdują się na stanie magazynów 

umundurowania SW. 

Projektowane rozporządzenie nie stanowi przedmiotu regulacji prawa Unii 

Europejskiej. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,  

poz. 2039, z późn. zm.).  

Ocena skutków regulacji 

1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie. 

Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

 

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji. 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji: 

- Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Funkcjonariuszy  

i Pracowników Więziennictwa (NSZZFiPW), 

- Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych (OPZZ), 

- Forum Związków Zawodowych (FZZ), 

- Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Solidarność (NSZZ Solidarność). 

Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione w niniejszym punkcie po ich 

zakończeniu. 

 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla budżetu państwa, w części dotyczącej wydatków na więziennictwo  

ani na budżet jednostek samorządu terytorialnego. Wdrożenie projektowanych rozwiązań nie 

będzie angażowało środków budżetu państwa ponad środki dotychczas przeznaczone na ten 

cel, w jakiejkolwiek fazie realizacji omawianego przedsięwzięcia, jak i poza nią,  
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co w konsekwencji nie będzie generowało kosztów wymagających sfinansowania. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy. 

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały wpływu  

na rynek pracy. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym  

na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki  

i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny. 

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.  

7. Wskazanie źródeł finansowania.  

Wprowadzenie do stosowania w Służbie Więziennej przedstawionych wyżej propozycji 

zmian spowoduje znaczne oszczędności w budżecie więziennictwa. Biorąc pod uwagę,  

że obecnie do Służby Więziennej przyjmowanych jest około 1.600 funkcjonariuszy rocznie,  

a także uwzględniając ceny składników mundurowych, które nie będą już wykorzystywane  

w Służbie Więziennej, można wskazać, że rocznie oszczędności wynikające z wejścia w życie 

przedmiotowego projektu rozporządzenia wyniosą 2.564.417 zł (= 1.756.640,00 zł + 807.777 

zł). Wartość ta wynika z poniższych wyliczeń: 

1. Obliczenie rocznej oszczędności wynikającej z rezygnacji z poniższych składników 

umundurowania: 1.600 funkcjonariuszy * 1.097,90 zł = 1.756.640,00 zł. 

Ceny brutto składników umundurowania, z którego zrezygnowano: 

- ręcznik frotte – 15,57 zł; 

- nauszniki – 14,14 zł; 

- rękawiczki letnie – 58,39 zł; 

- spinki do koszuli – 42,61 zł; 

- spodnie damskie zimowe – 111,49 zł; 

- szalik letni – 23,38 zł; 

- mundur służbowy letni – 396,07 zł; 

- płaszcz wyjściowy letni – 436,25 zł. 

Łączna wartość powyższych składników umundurowania: 1.097,90 zł. 

2. Wprowadzenie kompletu bielizny termo-aktywnej w zamian za ubranie treningowe  

nie spowoduje dodatkowych wydatków budżetowych, ponieważ cena zakupu bielizny termo-

aktywnej nie przekroczy poziomu ceny ubrania treningowego. 
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3. Obliczenie skutków zmiany okresu używalności: spodni polowych (zał. nr 2 tabela nr 7) 

dotyczących uczestników kursu wstępnego i szkolenia zawodowego oraz peleryny (zał. nr 2 

tabela nr 6 i 10), która może być wydana dla wszystkich funkcjonariuszy uprawnionych  

do posiadania wyposażenia polowego przedstawiono według poniższych wyliczeń. 

Liczba funkcjonariuszy uprawnionych do użytkowania wyposażenia polowego wynosi około 

17.000 osób, liczba funkcjonariuszy uczestników kursu wstępnego i szkolenia zawodowego 

wynosi około 1.000 osób. Koszty zmiany powyższych elementów wyposażenia polowego 

kształtuje się następująco: 

 spodnie polowe – w cenie brutto 117,00 zł, zmiana okresu używalności z 2,5 roku  

na 2 lata. Obecnie rocznie wydatkowana kwota na zakup: (1.000 / 2,5 = 400) 400 * 

117,00 zł = 46.800 zł. Wydatek po zmianie przepisów: (1.000 / 2  = 500) 500 * 117,00 

zł =  58.500 zł. Roczny wzrost wydatków:  11.700 zł (=58.500 zł – 46.800 zł) 

 peleryna – w cenie brutto 202,34 zł, zmiana okresu używalności z 4 lat  

na „do zużycia” wraz ze zmianą zasady jej wydawania. Obecnie pelerynę otrzymuje 

każdy funkcjonariusz, któremu przysługuje wyposażenie polowe. Po zmianie 

przepisów peleryna będzie wydawana tylko na czas złych warunków 

atmosferycznych, podlegając wielokrotnej wymiany między rożnych funkcjonariuszy. 

Obecnie rocznie wydatkowana kwota na zakup: (17.000 / 4 = 4.250 ) 4.250 * 202,34 

zł = 859.945 zł. Po zmianie przepisów około 800 funkcjonariuszy będzie mogło 

otrzymać na czas pełnienia obowiązków pelerynę. Użycie określenia „do zużycia” 

uniemożliwia dokonanie precyzyjnego obliczenia skutków finansowych. Wobec tego 

dla potrzeb niniejszego wyliczenia przyjęto dotychczasowy okres używalności 4 lata. 

Wobec czego wydatek po zmianie przepisów będzie wynosił: (800 / 4 = 200)  

200 * 202, 34 zł = 40.468 zł. Roczna oszczędność wyniesie: 819.477 zł (=859.945 zł -

40.468 zł). 

 łączna roczna oszczędność w powyższych dwóch składnikach umundurowania 

wynosi: 807.777zł (= 819.477 zł - 11.700 zł). 

W związku z występującym od szeregu lat niedoszacowaniem budżetu więziennictwa, 

środki finansowe uzyskane w wyniku wejścia w życie przedmiotowego rozporządzenia 

przeznaczone zostaną na sfinansowanie wydatków budżetowych związanych z zapewnieniem 

odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach 

śledczych. 


