
projekt z dnia 13. 06. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1

z dnia ……………………2014r.

w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 Na podstawie art. 65 ust. 9 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. 2011 r. Nr 116 poz. 675, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 

Przepisy ogólne

          § 1. Rozporządzenie określa:  

1) wzory, normy umundurowania oraz zasady noszenia umundurowania; 
2) wzory oznak i emblematów; 
3) sposób noszenia emblematów, odznaki, oznak i symbolu; 
4) przypadki, w których funkcjonariusz Straży Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”, jest 

obowiązany zwrócić przedmioty umundurowania lub ich równowartość. 

    § 2. 1. Funkcjonariusze noszą umundurowanie typu wojskowego, według wzorów i w sposób 
określony dla poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych w przepisach ubiorczych żołnierzy Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia. 

2. Oznaki stopni Straży Granicznej odpowiadają obowiązującym w Straży Granicznej stopniom 
służbowym, określonym w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej. 

Rozdział 2 

Rodzaje, wzory i normy umundurowania

§ 3. Umundurowanie funkcjonariuszy składa się z następujących rodzajów umundurowania:  

1) umundurowania służbowego; 
2) umundurowania wyjściowego; 
3) umundurowania polowego.

§ 4. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania służbowego są: 
1) czapka służbowa letnia; 
2) czapka służbowa zimowa; 
3) koszula służbowa z długimi rękawami; 
4) koszula służbowa  z krótkimi rękawami;
5) koszulka służbowa polo; 
6) spodnie służbowe;
7) kurtka służbowa z podpinką;
9) obuwie koloru czarnego;
10) pas główny koloru czarnego. 

2. Wzory i opis przedmiotów umundurowania służbowego określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 

§ 5. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania wyjściowego są: 
1) czapka garnizonowa;
2) kapelusz;
3) mundur wyjściowy - kurtka ze spodniami lub spódnicą; 
4) koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami; 
5) koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami; 
6) kurtka wyjściowa Straży Granicznej koloru khaki lub kurtka zimowa nieprzemakalna koloru 
czarnego;
7) obuwie koloru czarnego;
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8) pasek koloru czarnego do spodni (spódnicy). 
2. Wzory i opis przedmiotów umundurowania wyjściowego określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

§ 6. 1. Podstawowymi przedmiotami umundurowania polowego są: 
1) bluza polowa;
2) spodnie polowe;
3) koszula polowa z krótkimi rękawami;
4) czapka polowa;
5) kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką;
6) obuwie koloru czarnego.

2. Wzory i opis przedmiotów umundurowania polowego określa załącznik nr 3 do 
rozporządzenia. 

§ 7. 1. W skład umundurowania funkcjonariuszy wchodzą oznaki stopni noszone na ubiorach 
oraz czapkach garnizonowych i kapeluszach.

2. Wzory oznak stopni określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 8. 1. Funkcjonariusze noszą nakrycia głowy z wizerunkiem orła. 
         2. Wzory wizerunków orłów określa załącznik nr 5 do rozporządzenia. 

§  9. 1.  Uprawnienie  do  otrzymania  umundurowania  powstaje  z  dniem  mianowania  lub
przeniesienia  funkcjonariusza  do  służby  w Straży  Granicznej  i  wygasa  z  dniem zwolnienia  go  ze
służby.  

2.  Okresem rozliczeniowym jest rok zaopatrzeniowy trwający od dnia 1 kwietnia do dnia 31
marca kolejnego roku kalendarzowego.

3. Funkcjonariuszowi mianowanemu lub przeniesionemu do służby w Straży Granicznej w okresie
od dnia 1 stycznia do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, któremu z dniem mianowania lub
przeniesienia, przydziela się całkowitą wartość punktów przeliczeniowych, o której mowa w  § 12 ust.
4, roczną ilość punktów przeliczeniowych, o której mowa w § 12 ust. 5, przydziela się z dniem 1
kwietnia następnego roku kalendarzowego.  

§ 10.  1. Funkcjonariusze otrzymują przedmioty umundurowania zgodnie z normami 
umundurowania.

2. Normy umundurowania określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
3. Funkcjonariusze otrzymują umundurowanie w naturze, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Należność bielizny i ryczałtu na pranie umundurowania realizowana jest w formie 

równoważnika pieniężnego, na zasadach określonych odrębnym trybem.
5. Należność  przedmiotów  umundurowania  wyjściowego  realizowana  jest  poprzez  wypłatę

równoważnika pieniężnego lub wydanie w naturze. Wydanie w naturze przedmiotów umundurowania
wyjściowego powoduje  pomniejszenie  wartości  równoważnika  pieniężnego.  Szczegółowy  tryb  tego
pomniejszenia określają odrębne przepisy.  

6. Środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb związanych z wydaniem funkcjonariuszom 
umundurowania są corocznie zabezpieczane w budżecie Straży Granicznej.  

§ 11.  1. Okres używalności przedmiotów umundurowania to czas, w którym właściwości 
użytkowe danego przedmiotu umundurowania, w prawidłowych warunkach użytkowania, umożliwiają 
wykorzystanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.
        

2. Do okresów używalności umundurowania nie wlicza się:
1) okresów nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu urlopu wychowawczego lub 

bezpłatnego, o ile suma nieobecności przekroczy 30 dni kalendarzowych w ciągu roku 
zaopatrzeniowego;

2) okresu zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu czynności służbowych. 
          
      

§ 12. 1.  Ustala się punkty przeliczeniowe dla umundurowania.
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2.  Funkcjonariusze pobierają przedmioty umundurowania w ramach przydzielonego limitu 
punktów przeliczeniowych.

3. Wykaz przedmiotów umundurowania objętych systemem punktów przeliczeniowych, ich 
wartość jednostkową oraz kalkulację wartości rocznej i całkowitej  wartości punktowej  określa 
załącznik nr 7 do rozporządzenia.

4. Całkowita wartość punktów przeliczeniowych wynosi:
1) dla umundurowania służbowego – 2259 punktów;
2) dla umundurowania wyjściowego – 1920 punktów;
3) dla umundurowania polowego – 1384 punktów.

5. Roczna wartość punktów przeliczeniowych wynosi:
1) dla umundurowania służbowego – 753 punkty;
2) dla umundurowania wyjściowego –  384 punkty;
3) dla umundurowania polowego – 346 punktów.
    
      § 13.  Funkcjonariuszom przyznaje się także przedmioty umundurowania, za które nie przyznaje 
się punktów przeliczeniowych. Przypadki przyznawania przedmiotów umundurowania, za które nie 
przyznaje się punktów przeliczeniowych oraz  wykaz przedmiotów umundurowania, za które nie 
przyznaje się punktów przeliczeniowych określa załącznik nr 8.  

       § 14.  W przypadku niezawinionego zniszczenia lub utraty przedmiotu umundurowania kierownik 
jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz pełni służbę, przydziela, na 
pisemny wniosek funkcjonariusza zawierający opis zdarzenia, nowy przedmiot umundurowania. 

§  15. 1. Funkcjonariusz zwolniony ze służby w Straży Granicznej w okresie służby  
przygotowawczej,  zwraca przedmioty umundurowania lub ich równowartość - wydane jako pierwsze 
wyposażenie w naturze lub w formie równoważnika - których okres używalności nie upłynął. 
          2. Równowartość przedmiotów umundurowania, o której mowa w ust. 1, ustalana jest 
w oparciu o ich okres używalności i wartość ewidencyjną, zwrot dotyczy niewykorzystanego okresu 
używalności umundurowania, liczonego w pełnych miesiącach. 

4. Zwrot przedmiotów, o których mowa w ust. 1 może nastąpić pod warunkiem, że nie były one 
używane, posiadają oryginalną etykietę informacyjną, są zgodne z obowiązującymi wzorami i nadają 
się do ponownego wydania. 

5. Funkcjonariusz przenoszony do innej formacji mundurowej, na mocy obowiązujących 
przepisów i zawartych porozumień dotyczących przeniesienia funkcjonariusza, nie zwraca przedmiotów
umundurowania lub ich równowartości, wydanych jako pierwsze wyposażenie w naturze lub w formie 
równoważnika. 

Rozdział 3 

Zasady noszenia umundurowania

§ 16. 1. Funkcjonariusz jest obowiązany do posiadania kompletu umundurowania 
zapewniającego wykonywanie obowiązków służbowych.

 2. Umundurowanie funkcjonariusza podczas wykonywania obowiązków służbowych powinno być
utrzymane w stanie zapewniającym przepisowy i estetyczny wygląd. 

§ 17. 1 Funkcjonariusze noszą przedmioty umundurowania, składające się na następujące 
rodzaje  ubiorów:  

1)  ubiór służbowy; 
2)  ubiór wyjściowy; 
3)  ubiór galowy;
4)  ubiór polowy. 

  2. Zestawy przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy dla poszczególnych ubiorów określa 
załącznik nr 9.

3. Zestawy, o których mowa w ust. 2, ustalone są z uwzględnieniem pory roku. Rozróżnia się 
okres letni od dnia 1 maja do dnia 30 września i okres zimowy od dnia 1 grudnia do ostatniego dnia 
lutego. Miesiące marzec, kwiecień, październik i listopad stanowią okres przejściowy. 
         4. W okresie przejściowym funkcjonariusz podczas wystąpień indywidualnych może nosić 
przedmioty umundurowania przewidziane na okres letni lub zimowy - według własnego uznania. 
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§ 18. 1. W przypadku wystąpień indywidualnych wyboru zestawu z danego ubioru dokonuje 
funkcjonariusz. 
        2. W przypadku wystąpień grupowych wyboru zestawu z danego ubioru dokonują: 
1) Komendant Główny Straży Granicznej w Komendzie Głównej Straży Granicznej; 
2) komendant oddziału, placówki lub dywizjonu Straży Granicznej odpowiednio w komendzie oddziału,

placówce lub dywizjonie Straży Granicznej; 
3) komendant ośrodka, ośrodka szkolenia Straży Granicznej – odpowiednio - w ośrodku, w ośrodku 

szkolenia Straży Granicznej. 

§19. Funkcjonariusz oprócz umundurowania może nosić:  

1) okulary przeciwsłoneczne podczas wystąpień indywidualnych; 
2) teczkę lub aktówkę koloru czarnego; 
3) oznaki żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym, o szerokości 10 mm umieszczonej na krawędzi 

lewej dolnej klapy kołnierza kurtki munduru wyjściowego;
4)  parasol;
5)  ordery i odznaczenia lub ich baretki;
6) spinkę do krawata; 
7) przepustki służbowe, obowiązujące w miejscu pełnienia służby funkcjonariuszy; 
8) kordzik do ubioru galowego - funkcjonariusz w korpusie oficerów noszący umundurowanie typu Sił 

Powietrznych i Marynarki Wojennej. 
§ 20. Funkcjonariuszowi zabrania się:  

1) noszenia przedmiotów umundurowania niezgodnie z ich przeznaczeniem; 
2) noszenia części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego, 
w tym z wyeksponowaną biżuterią; 
3) noszenia przedmiotów umundurowania innych niż przewiduje zestaw dotyczący danego ubioru; 
4) noszenia przedmiotów umundurowania, które nie zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi 

wzorami, opisami i warunkami technicznymi, z zastrzeżeniem § 33; 
5) dokonywania samodzielnych przeróbek lub poprawek przedmiotów umundurowania 

zniekształcających je. 
 
§ 21. Ubiór służbowy nosi się podczas wykonywania obowiązków służbowych, chyba że 

charakter obowiązków wymaga występowania w innych rodzajach ubioru. 

§ 22. Ubiór wyjściowy nosi się podczas:  
1) wykonywania obowiązków służbowych wymagających wystąpień w ubiorze wyjściowym; 
2) oficjalnych spotkań i uroczystych wystąpień, jeżeli nie ma konieczności występowania 
w ubiorze galowym; 
3) podczas meldowania się przełożonemu po przybyciu do nowej jednostki organizacyjnej Straży 
Granicznej lub przed odejściem na inne stanowisko służbowe;
4) uroczystych spotkań indywidualnych i zbiorowych, o charakterze służbowym lub prywatnym;
5) na polecenie właściwych przełożonych. 

§ 23. Ubiór galowy nosi się podczas:  

1) uroczystości związanych z uczczeniem świąt państwowych oraz święta Straży Granicznej; 
2) uroczystości wręczenia sztandarów, orderów i odznaczeń, mianowania na stopień, ślubowania

oraz promocji funkcjonariuszy; 
3) uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i innych miejscach pamięci narodowej; 
4) uroczystych spotkań służbowych; 
5) innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, z wyjątkiem wystąpień, w przypadku których 

przewidziany jest ubiór wyjściowy,
6) na polecenie właściwych przełożonych. 

§ 24. Ubiór polowy nosi się podczas: 
1) wykonywania obowiązków służbowych wymagających wystąpień w ubiorze polowym, 

w szczególności podczas pełnienia służby granicznej w bezpośredniej ochronie granicy państwowej.; 
2) alarmów, szkoleń i ćwiczeń, jeżeli charakter wykonywanych czynności nie wymaga noszenia 

innego rodzaju ubioru; 
3) na polecenie właściwych przełożonych. 
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§ 25. Funkcjonariusze noszą ubiór służbowy:
1) z emblematem  „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” z napisem w kolorze czarnym,  

z oznakami stopni wykonanymi metodą haftu komputerowego czarną nitką na tkaninie drelichowej
barwionej  na  kolor  khaki w odcieniu  oliwkowym -  w  Komendzie  Głównej  Straży  Granicznej,  
w ośrodkach  szkolenia  Straży  Granicznej,  w ośrodkach  Straży  Granicznej,  w oddziałach Straży
Granicznej,  a w  Morskim  Oddziale  Straży  Granicznej  tylko  funkcjonariusze  pełniący  służbę  
w placówkach Straży Granicznej; 

2) z  emblematem  „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  z  napisem w kolorze złotym,  
z  oznakami  stopni  wykonanymi  metodą  haftu  komputerowego  złotą  nitką  na  tkaninie  
w  kolorze  granatowym  -  w  komórkach  organizacyjnych  Komendy  Głównej  Straży  Granicznej
właściwych  do  spraw  morskich  w  Straży  Granicznej  i  Morskim  Oddziale  Straży  Granicznej,  
z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

§ 26. Funkcjonariusze noszą ubiór wyjściowy i galowy:
1) typu Wojsk Lądowych  i Sił Powietrznych z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER 

GUARD” z napisem w kolorze srebrnym  - w Komendzie Głównej Straży Granicznej, 
w ośrodkach  i ośrodkach szkolenia Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej,
 a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko funkcjonariusze pełniący służbę w placówkach 
Straży Granicznej; 

2) typu Marynarki Wojennej z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”, 
z napisem w kolorze złotym  - w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej 
właściwych do spraw morskich w Straży Granicznej i Morskim Oddziale Straży Granicznej, 
z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

        
§ 27. Funkcjonariusze noszą ubiór polowy:

1) z emblematem  „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” z napisem w kolorze czarnym,  
z  oznakami  stopni  wykonanymi  metodą  haftu  komputerowego  czarną  nitką  na  z  tkaniny
drelichowej  barwionej  na  kolor  khaki  z  nadrukiem  maskującym  dla  warunków
środkowoeuropejskich  -  w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży
Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży Granicznej, a w Morskim Oddziale
Straży Granicznej tylko funkcjonariusze pełniący służbę w placówkach Straży Granicznej; 

2) z emblematem  „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  z napisem w kolorze czarnym,  
z oznakami stopni typu Marynarki Wojennej,  wykonanymi metodą haftu komputerowego czarną
nitką na tkaninie drelichowej barwionej na kolor khaki z nadrukiem maskującym  dla warunków
środkowoeuropejskich  -  w  komórkach  organizacyjnych  Komendy  Głównej  Straży  Granicznej
właściwych  do  spraw  morskich  w  Straży  Granicznej  i  Morskim  Oddziale  Straży  Granicznej,  
z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

Rozdział 4 

Wzory oznak i emblematów oraz sposób ich noszenia

§ 28. 1. Funkcjonariusz na umundurowaniu nosi emblemat, oznakę, odznakę oraz symbole 
jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. 
        2. Funkcjonariusz na umundurowaniu może nosić emblemat imienny. 

3. Wzór emblematu „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  określa załącznik nr 10 do 
rozporządzenia. 

4. Wzór oznaki Straży Granicznej określa załącznik nr 11 do rozporządzenia. 
5. Wzór odznaki i symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej określają odrębne 

przepisy. 
6. Wzór emblematu imiennego funkcjonariusza Straży Granicznej określa załącznik nr 12 do 

rozporządzenia. 

§ 29. 1. Odznakę Straży Granicznej nosi się przy ubiorze wyjściowym. Przypina się ją do kurtki 
munduru bez podkładki. 
        2. Funkcjonariusze noszący umundurowanie Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych noszą odznakę 
na środku lewej górnej kieszeni kurtki munduru między guzikiem klapy a dolną krawędzią kieszeni. 
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3. Funkcjonariusze noszący umundurowanie Marynarki Wojennej noszą odznakę na lewej stronie
kurtki munduru na wysokości drugiego od góry guzika dekoracyjnego, w pionie pod pierwszym 
górnym guzikiem dekoracyjnym. 

§ 30. Emblemat imienny nosi się na:
1) kurtce munduru wyjściowego – po prawej stronie klatki piersiowej, bezpośrednio nad prawą 

kieszenią, a na przedmiocie umundurowania niemającym górnych kieszeni – po prawej stronie 
symetrycznie w stosunku do baretek; 

2) koszulach – po lewej stronie klatki piersiowej, bezpośrednio nad lewą kieszenią; 
funkcjonariusze mogą nosić emblemat imienny do ubioru wyjściowego, ubioru galowego, ubioru
służbowego, ubioru polowego; do ubioru wyjściowego funkcjonariusze użytkujący umundurowanie
typu  Wojsk  Lądowych  noszą  emblemat  imienny  koloru  zielonego  z napisem w kolorze  złotym,
a funkcjonariusze  użytkujący  umundurowanie  typu  Sił  Powietrznych  i Marynarki  Wojennej  –
w kolorze  czarnym  z napisem  w kolorze  srebrnym.  Do  ubioru  służbowego  i  polowego
funkcjonariusze  noszą emblemat imienny,  wykonany metodą haftu  komputerowego na tkaninie
z napisem w kolorze czarnym.

§ 31. 1. Komendant Główny Straży Granicznej, zastępca Komendanta Głównego Straży 
Granicznej i funkcjonariusz w stopniu generała noszą: 
1) emblemat „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” :

a) na umundurowaniu wyjściowym - na prawym rękawie płaszcza sukiennego, płaszcza letniego, 
kurtki wyjściowej Straży Granicznej koloru khaki, kurtki munduru wyjściowego, kurtki munduru 
letniego - 4,5 cm od wszycia rękawa, 

      b) na umundurowaniu służbowym - na prawym rękawie kurtki służbowej - 4,5 cm od wszycia 
rękawa; 

2) oznakę Straży Granicznej - na klapach kołnierza płaszcza sukiennego, kurtki munduru wyjściowego 
i kurtki munduru letniego; funkcjonariusz w stopniu generała zamiast oznaki Straży Granicznej nosi 
wizerunek orła haftowany bajorkiem; 

3) symbol jednostki organizacyjnej Straży Granicznej na klapie prawej górnej kieszeni kurtki munduru 
galowego, kurtki munduru letniego, kurtki munduru wyjściowego - na środku między guzikiem 
a lewą krawędzią klapy; 

4) miniaturki odznak okolicznościowych:  
    a) na umundurowaniu wyjściowym - na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru galowego, 

kurtki munduru wyjściowego, kurtki munduru letniego, koszuli koloru białego z krótkimi rękawami
i naramiennikami, koszuli koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami  - pomiędzy 
guzikiem a prawą krawędzią klapy, 

    b) na umundurowaniu służbowym - na klapie górnej prawej kieszeni koszuli służbowej z długimi 
rękawami, koszuli służbowej  z krótkimi rękawami - pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy. 

2. Funkcjonariusz w służbie stałej lub przygotowawczej noszący umundurowanie Wojsk 
Lądowych i Sił Powietrznych nosi: 
1) emblemat „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”:

a) na umundurowaniu wyjściowym - na prawym rękawie kurtki wyjściowej Straży Granicznej koloru
khaki, kurtki munduru wyjściowego, płaszcza sukiennego - tylko komendant oddziału lub 
komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i ich zastępcy - 4,5 cm od wszycia rękawa, 

    b) na umundurowaniu służbowym - na prawym rękawie kurtki służbowej - 4,5 cm od wszycia 
rękawa; 

2) oznakę Straży Granicznej - na klapie kołnierza kurtki munduru wyjściowego oraz na klapach 
kołnierza płaszcza sukiennego - tylko komendant oddziału lub komendant ośrodka, ośrodka 
szkolenia Straży Granicznej i ich zastępcy; 

3) symbol jednostki organizacyjnej Straży Granicznej - na klapie górnej prawej kieszeni kurtki 
munduru wyjściowego - na środku między guzikiem a lewą krawędzią klapy; 

4) miniaturki odznak okolicznościowych:  
a) na umundurowaniu wyjściowym - na klapie górnej prawej kieszeni kurtki munduru wyjściowego,

koszuli koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami, koszuli koloru białego 
z długimi rękawami i naramiennikami  - pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy, 

b) na umundurowaniu służbowym - na klapie górnej prawej kieszeni koszuli służbowej z długimi 
rękawami, koszuli służbowej  z krótkimi rękawami - pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy. 

3. Funkcjonariusz w służbie stałej lub przygotowawczej noszący umundurowanie Marynarki 
Wojennej oraz funkcjonariusz w stopniu admirała noszą: 
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1) emblemat „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”:
a) na umundurowaniu wyjściowym - na prawym rękawie kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru 

czarnego, kurtki munduru wyjściowego, płaszcza sukiennego - tylko admirał lub Komendant 
Morskiego Oddziału Straży Granicznej i jego zastępcy, kurtki munduru galowego - tylko admirał, 
kurtki munduru letniego - tylko admirał - 4,5 cm od wszycia rękawa, 

b) na umundurowaniu służbowym - na prawym rękawie kurtki służbowej - 4,5 cm od wszycia 
rękawa; 

2) symbol jednostki organizacyjnej Straży Granicznej - na prawej stronie kurtki munduru wyjściowego,
kurtki munduru galowego i kurtki munduru letniego - tylko admirał – 30 do 50 mm 
w linii prostej nad prawym guzikiem dekoracyjnym; 

3) miniaturki odznak okolicznościowych:  
a) na umundurowaniu wyjściowym - na klapie górnej prawej kieszeni pomiędzy guzikiem a prawą 

krawędzią klapy koszuli koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami,  koszuli koloru 
białego z długimi rękawami i naramiennikami  oraz na prawej stronie kurtki munduru 
wyjściowego, kurtki munduru galowego i kurtki munduru letniego - tylko admirał - nad prawym 
guzikiem dekoracyjnym, obok symbolu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, 

b) na umundurowaniu służbowym - na klapie górnej prawej kieszeni koszuli służbowej z długimi 
rękawami, koszuli służbowej  z krótkimi rękawami - pomiędzy guzikiem a prawą krawędzią klapy. 

4. Funkcjonariusz w służbie kandydackiej nosi emblemat „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER 
GUARD” na umundurowaniu służbowym - na prawym rękawie kurtki służbowej - 4,5 cm od wszycia 
rękawa. 

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

       § 32. 1. Funkcjonariuszom mianowanym lub przeniesionym do służby w Straży Granicznej, 
w okresie obowiązywania niniejszego rozporządzenia, w związku z mianowaniem lub przeniesieniem, 
przydziela się całkowitą wartość punktów przeliczeniowych umundurowania, o której mowa w § 12 
ust. 4, do wykorzystania w pierwszym roku służby.
      2. Z dniem 1 kwietnia następnego roku kalendarzowego, funkcjonariuszom, o których mowa 
w ust. 1, przydziela się roczną wartość punktów przeliczeniowych umundurowania, o której mowa 
w § 12 ust. 5.
     3. Funkcjonariuszom przyjętym do służby w Straży Granicznej przed dniem wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia, przydziela się roczną wartość punktów przeliczeniowych umundurowania,
 z zastrzeżeniem ust. 4.   
     4. Funkcjonariuszom, którym wydano przedmioty umundurowania służbowego, na podstawie 
odrębnych przepisów, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, roczną wartość 
punktów przeliczeniowych dla tych przedmiotów, o której mowa w załączniku nr 7 rozporządzenia,  
przyznaje się z dniem 1 kwietnia 2016 r.  
     5. Punkty przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2 i 3, są przyznawane corocznie w równych 
częściach. Niewykorzystane w danym roku zaopatrzeniowym punkty mogą zostać wykorzystane 
w kolejnych latach, nie później jednak niż w okresie:
1) 3 lat dla umundurowania służbowego;
2) 4 lat dla umundurowania polowego;
2) 5 lat dla umundurowania wyjściowego.
     6.  Funkcjonariusze mogą pobierać przedmioty umundurowania, w ramach przyznanych punktów 
przeliczeniowych:
1) przedmioty umundurowania służbowego i polowego – w ramach łącznego limitu punktów dla 
umundurowania służbowego i polowego,
2) przedmioty umundurowania wyjściowego – w ramach łącznego limitu punktów dla umundurowania
wyjściowego oraz bielizny i ryczałtu na pranie umundurowania.
    7.  Wartość punktów przeliczeniowych pomniejsza się o:
1) wartość punktów przeliczeniowych pobranego przedmiotu ubioru, o której mowa w § 12 ust. 3;
2) 1/365 wartości punktów przeliczeniowych umundurowania za każdy dzień nieobecności 
funkcjonariusza w służbie z powodów, o których mowa w § 11 ust. 2.

     
      § 33. 1. Przedmioty umundurowania dotychczasowych wzorów mogą być noszone do 31 marca 
2019 r. na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
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Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej 
(Dz. U. Nr 70, poz. 375, z 2013 r. poz. 1117).

2. Niezrealizowane należności przedmiotów umundurowania należy zrealizować do dnia 31 marca
2016 r.: 
1) w naturze, w przypadku ich posiadania przez jednostkę organizacyjną Straży Granicznej;
2) w formie wypłaty równoważnika, wyłącznie w przypadku braku zapasów magazynowych.
       3. W przypadku odmowy funkcjonariusza pobrania przedmiotu umundurowania, o którym mowa 
w ust. 2,  w naturze, należność uważa się za zrealizowaną. 

§ 34. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 70, poz. 375 z 2013 r. 
poz. 1117).

§ 35. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

MINISTER SPRAW WEWNETRZNYCH 

Strona 8 z 9



1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U Nr 248, poz. 1491).

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 137, z 2012
r. poz. 627, 664, 769 i 951, z 2013 r. poz. 628,675,829,1351  i 1650 oraz z 2014 r. poz. 463, 486 ,502, 616 i 619.



UZASADNIENIE

Projektowane  rozporządzenie  zastąpi  obowiązujące  w  przedmiotowym  zakresie
rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  marca  2011  r.  
w  umundurowania  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  (Dz.  U.  Nr  70,  poz.  375,  
z 2013 r. poz. 1117). 

Zmiana  dotychczasowej  regulacji  wynika  z  potrzeby  wdrożenia  nowego  systemu
zaopatrywania  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  w przedmioty  umundurowania.  Nowy  system
zaopatrywania  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  umundurowanie,  znajdujący  swoje
odzwierciedlenie w zaproponowanych przepisach projektowanego rozporządzenia zmienia normy
umundurowania  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej,  modyfikuje  wzory  przedmiotów
umundurowania  i dotychczasowy sposób realizacji należności umundurowania. 

Projektowane  normy  umundurowania  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  nie  są  tak
zróżnicowane  jak  dotychczas:   nie  występuje   zróżnicowanie  ze  względu  
na  rodzaj  służby  (służba  stała,  służba  przygotowawcza)   i  miejsce  pełnienia  służby,  
a  także  przynależność  do  danego  korpusu.  Według  propozycji,  normy  umundurowania  dla
funkcjonariuszy w służbie  stałej  i  przygotowawczej  będą jednakowe.  Inne zmiany w normach
umundurowania  dotyczą  asortymentu  przedmiotów  umundurowania,  ich  ilości  i  okresu
używalności.  Zaproponowano  3  rodzaje  umundurowania:  umundurowanie  wyjściowe,
umundurowanie służbowe oraz umundurowanie polowe. 

Zrezygnowano z następujących przedmiotów umundurowania wyjściowego: kompletu bluzy
olimpijki  ze  spodniami/  spódnicą,  spodni/  spódnicy  wyjściowych,  swetra,  czapki  garnizonowej
letniej (dla funkcjonariuszy noszących umundurowanie typu Sił Powietrznych - furażerki), koszul z
długimi i krótkimi rękawami z naramiennikami w kolorze khaki, niebieskim i granatowym, półbutów
letnich i czółenek letnich, zmodyfikowano należność bielizny, dodano kapelusz dla funkcjonariuszy
kobiet w zamian za czapkę garnizonową. 

Okres używalności przedmiotów umundurowania będzie wynosił:
1) umundurowania wyjściowego -  5 lat;
2) umundurowania służbowego -  3 lata;
3) umundurowania polowego -  4 lata.

Projekt  wprowadza  nowe wzory  umundurowania  służbowego,  składającego się  z  koszul
służbowych z długimi i krótkimi rękawami, koszulki polo, czapek służbowych: letniej i zimowej,
spodni  służbowych,  kurtki  służbowej,  obuwia  służbowego.   Ubiór  służbowy,  składający  się  z
przedmiotów umundurowania służbowego używany będzie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
w codziennej służbie. 

 Do okresów używalności umundurowania nie będą wliczane: 
1) okresy nieobecności funkcjonariusza w służbie z powodu urlopu wychowawczego lub 
bezpłatnego, o ile suma nieobecności przekroczy 30 dni kalendarzowych w ciągu roku;
2) okres zawieszenia funkcjonariusza w pełnieniu czynności służbowych. 

Przedmioty umundurowania służbowego i polowego wydawane będą wyłącznie w naturze,
natomiast  należność  przedmiotów  umundurowania  wyjściowego  realizowana  będzie  poprzez
wypłatę równoważnika lub wydanie przedmiotu w naturze.  W przypadku realizacji  należności  
w naturze,  funkcjonariusz otrzyma pomniejszoną wysokość równoważnika pieniężnego.
Należność bielizny i ryczałtu na pranie umundurowania realizowana będzie w formie równoważnika
pieniężnego.   



Warunkiem sprawnego i  nieprzerwanego działania projektowanego systemu zaopatrzenia  
w  umundurowanie  są   coroczne  zakupy  umundurowania.  W  celu  zapewnienia  stabilności
finansowej wprowadzono przepis, zgodnie z którym  środki finansowe na zabezpieczenie potrzeb
związanych  z  wydaniem  funkcjonariuszom  umundurowania  będą  corocznie  zabezpieczane  
w budżecie Straży Granicznej.

Każdy  z  wymienionych  rodzajów  umundurowania  został  objęty  systemem  punktowym.
Punkty zostały obliczone proporcjonalnie do wartości poszczególnych składników umundurowania.

Po wejściu w życie projektowanej  regulacji funkcjonariusze przyjmowani do służby w SG
otrzymają w pierwszym roku służby całkowitą ilość punktów przewidzianą dla danego pełnego
kompletu  umundurowania.  W  kolejnym  roku  zaopatrzeniowym  otrzymają  ilość  punktów
odpowiadającą wartości rocznej należnych przedmiotów umundurowania.

 Funkcjonariusze  będący  w  służbie,  z  chwilą  wejścia  w  życie  nowego  uregulowania,
otrzymają roczną ilość punktów. Całkowitą ilość punktów mogą zgromadzić w okresie określonym
jako okres używalności danego umundurowania, tj.: w okresie 3 lat w przypadku umundurowania
służbowego,  w okresie  4  lat  w przypadku umundurowania  polowego oraz  5  lat  w przypadku
umundurowania  wyjściowego. W okresie  przejściowym trwającym 4 lata będą mieli  możliwość
użytkowania  dotychczasowych  wzorów  umundurowania  i  stopniowej  wymiany,  pobrania
umundurowania służbowego.   

Punkty przeliczeniowe przyznawane będą corocznie w równych częściach. Niewykorzystane 
w danym roku zaopatrzeniowym punkty mogą zostać wykorzystane 
w kolejnych latach, nie później jednak niż w okresie:
1) 3 lat dla umundurowania służbowego;
2) 4 lat dla umundurowania polowego;
3) 5 lat dla umundurowania wyjściowego.
Funkcjonariusze będą mogli pobierać przedmioty umundurowania, w ramach przyznanych 
punktów przeliczeniowych:
1) przedmioty umundurowania służbowego i polowego – w ramach łącznego limitu punktów dla 
umundurowania służbowego i polowego,
2) przedmioty umundurowania wyjściowego – w ramach łącznego limitu punktów dla 
umundurowania  wyjściowego oraz bielizny i ryczałtu na pranie umundurowania.

Wartość punktów przeliczeniowych pomniejszana będzie o
1) wartość punktów przeliczeniowych pobranego przedmiotu ubioru, 
2) 1/365 wartości punktów przeliczeniowych ubioru za każdy dzień nieobecności funkcjonariusza 
w  służbie  z  powodów:  1)  urlopu  wychowawczego  lub  bezpłatnego,  o  ile  suma  nieobecności
przekroczy  30  dni  kalendarzowych  w ciągu  roku,  2)  zawieszenia  funkcjonariusza  w pełnieniu
czynności służbowych.

     
Niektóre  z  przedmiotów  umundurowania  nie  będą  objęte  systemem punktów.   Będą  to

dodatkowe  przedmioty  należne  Komendantowi  Głównemu  Straży  Granicznej  
i  jego Zastępcom, funkcjonariuszowi  w stopniu generała,  admirała,  komendantom oddziałów i
ośrodków  (centrum)  szkoleń,  ośrodków  SG  i  ich  zastępcom  oraz  przedmioty  należne  
w związku z mianowaniem funkcjonariusza po raz pierwszy na stopień w korpusie podoficerów,
chorążych, oficerów, na stopień majora, komandora podporucznika SG oraz na stopień generała
brygady SG, a także kontradmirała SG i na kolejny stopień generała SG. 



Przewidziano  również  regulację,  zgodnie  z  którą  możliwe  będzie  przydzielenie  nowego
przedmiotu  umundurowania  w  sytuacji  niezawinionego,  udokumentowanego  zniszczenia
umundurowania. 

W  przepisach  przejściowych  i  końcowych  projektu  określono  termin  użytkowania
dotychczasowych  wzorów umundurowania  do  31  marca  2019  r.  Wskazano  też  czas  i  sposób
realizacji  niezrealizowanych  dotąd  należności  przedmiotów  umundurowania.  Nadrzędnym
sposobem  realizacji  tych  świadczeń  będzie  wydanie  przedmiotu  umundurowania  w  naturze.
Wypłata równowartości należnego przedmiotu będzie możliwa wyłącznie w przypadku braku tego
przedmiotu  w  odpowiednim  rozmiarze  w  magazynie.  Odmowa  funkcjonariusza  na  pobranie
przedmiotu  umundurowania  w  naturze  jednoznaczna  będzie  z  uznaniem  takiej  należności  za
zrealizowaną. 

Jednocześnie zaznaczyć należy, że  przepisy projektowanego rozporządzenia w obecnym
brzmieniu,  nie  powodują  możliwości  powstania  jakichkolwiek  zaległych  świadczeń  wobec
funkcjonariuszy.  

 
Zakres przedmiotowy regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, zatem nie podlega procedurze
notyfikacji określonej w przepisach 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 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Projektowany akt prawny zastąpi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca
2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej  ( Dz. U. Nr 70, poz. 375, z 2013 r. poz.
1117).  Zmiana dotychczasowej regulacji  wynika ze zmiany norm należności i  potrzeby wdrożenia nowych
wzorów umundurowania służbowego Straży Granicznej. 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Poprawa standardu wyposażenia funkcjonariuszy. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

Brak danych

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa Wielk
ość

Źródło
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Oddziaływanie

Funkcj
onariu
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Cała
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własne

uprawnienie do umundurowania Straży Granicznej 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Projekt  rozporządzenia  zostanie  udostępniony  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na stronie  Ministerstwa  Spraw
Wewnętrznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenie zostanie także udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji  w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych
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Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa.

Niemniej jednak zmiana zasad realizacji należności umundurowania tzw. zasadniczego (podstawowego) oraz
wprowadzenia  nowych  wzorów  umundurowania  służbowego  powoduje  konieczność  zmian  w  systemie
finansowania zaopatrzenia w umundurowanie.

Z  przedstawionego  poniżej  porównania  obecnego  i  projektowanego  systemu  zaopatrzenia  
w umundurowanie obejmującego normy należności umundurowania i zasady ich realizacji wynika wprawdzie
wzrost wydatków w wysokości 28 000 zł rocznie, ma on jednak charakter hipotetyczny  i odnosi się do 100%
realizacji  należności  rocznej  dla  wszystkich  funkcjonariuszy  formacji  i  pierwszego  wyposażenia  w
umundurowanie  funkcjonariuszy przyjmowanych do służby w SG.  W praktyce nie  wystąpi  sytuacja  100%
wyposażenia funkcjonariuszy całej formacji. 

1. W  latach  2013  –  2014,  średnia  wysokość  równoważnika  pieniężnego  w  zamian  za  przedmioty
umundurowania niewydane w naturze funkcjonariuszowi wynosiła 2 142,00 zł, tj.:

1) według stanu na dzień 1.04.2013 roku, w skali całej Straży Granicznej(14 002 funkcjonariuszy), kwota
przeznaczona na ten cel wyniosła 30 022 830,17 zł,;

2) według stanu na dzień 1.04.2014 roku, w skali całej Straży Granicznej(14 007 funkcjonariuszy), kwota
przeznaczona na ten cel wyniosła 29 974 488,11 zł,;

2. Projektowana zmiana sposobu realizacji świadczenia z wypłaty w formie równoważnika pieniężnego na
wydanie  umundurowania  w  naturze  stwarza  konieczność  corocznego  zabezpieczenia  stałych  środków
finansowych umożliwiających zakup przedmiotów umundurowania, w ilościach zaspokajających potrzeby
funkcjonariuszy.  Kalkulując  zapotrzebowanie w oparciu o prognozowane normy w stosunku do 100%
populacji formacji, przy jej liczebności 14 000 funkcjonariuszy, kształtuje się ono następująco:

1) szacunkowa  wartość  należności  rocznej  przedmiotów  umundurowania  służbowego  i  polowego,
realizowanej w naturze:

1099 (przyjęta wielkość punktowa umundurowania polowego i służbowego = wartości pieniężnej)  x
14000 funkcjonariuszy = 15 386 000 zł.;

2) szacunkowa  wartość  należności  rocznej  przedmiotów  umundurowania  wyjściowego  (realizacja  w
naturze  lub  w  formie  równoważnika  pieniężnego)  i  bielizny  (realizacja  w  formie  równoważnika
pieniężnego)  oraz   ryczałtu  na  pranie  umundurowania  (realizacja  w  formie  równoważnika
pieniężnego): 

384 - przyjęta wielkość punktowa umundurowania wyjściowego = wartości pieniężnej;

310 zł - przyjęta wartość pieniężna bielizny;

255 zł - przyjęta wartość pieniężna ryczałtu na pranie umundurowania;

(384 + 310 + 255) x 14 000 = 949 x 14 000 = 13 286 000 zł



Razem,  projektowana  wartość  całkowita,  wynikająca  z  realizacji  prawa  funkcjonariusza  Straży Granicznej
będącego w służbie do bezpłatnego umundurowania, wynosi rocznie 28 672 000,00 zł.

3. Koszty 100% realizacji norm umundurowania funkcjonariuszy przyjmowanych do służby w  Straży
Granicznej, przy założeniu ich liczebności 800 osób rocznie:

1) wydanie umundurowania w naturze (tzw. I należność), łączna wartość należności całkowitej:

 dotychczasowa  -  4 448,00 zł  (całkowita  wartość pieniężna umundurowania)  x  800 osób =
3 558 400,00 zł;

 projektowana - 5 563,00 zł (całkowita wartość pieniężna umundurowania) x 800 osób = 4 450
400,00 zł;

2) projektowana wartość równoważnika pieniężnego za ryczałt na pranie umundurowania oraz za
należność roczną bielizny:

565,00 zł x 800 osób = 452 000,00 zł

4. Bilans

  wartość dotychczasowa 29 988 000,00 zł (2 142,00 zł x 14 000 osób – pkt. 1) +  3 558 400,00
zł (pkt. 3.1) = 33 546 400,00 zł;

 wartość projektowana  28 672 000,00 zł (pkt. 2) + 4 450 400,00 zł (pkt. 3.1) + 452 000,00 zł
(pkt. 3.2) = 33 574 400,00 zł

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 
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Rozporządzenie  nie  będzie  miało  wpływu  na  konkurencyjność  gospodarki  i  przedsiębiorczość,  w  tym na
funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

X nie dotyczy
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. 

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary
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Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na obszary, o których mowa w pkt 10.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Termin wejścia w życie regulacji określono na dzień 1 kwietnia 2015 r. ,niemniej jednak należy zaznaczyć, że wdrożenie
nowych wzorów umundurowania będzie procesem wieloletnim, trwającym do dnia 31 marca 2019 r.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Nie dotyczy

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

Nie dotyczy



Załącznik nr 6

NORMY UMUNDUROWANIA

TABELA nr 1

Normy umundurowania służbowego funkcjonariuszy służby kandydackiej

Lp. Przedmiot J.m. Liczba Okres używalności w 
latach

1 2 3 4 5

1 Koszula służbowa z długimi rękawami  szt. 2 Na okres służby

2 Koszula służbowa z krótkimi rękawami szt. 2 Na okres służby

3 Koszulka służbowa polo szt. 1 Na okres służby

4 Czapka służbowa (letnia) szt. 1 Na okres służby

5 Czapka służbowa (zimowa, dziana) szt. 1 Na okres służby

6 Spodnie służbowe szt. 2 Na okres służby

7 Kurtka służbowa z podpinką z emblematem „STRAŻ 
GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  

kpl. 1
Na okres służby

8 Półbuty służbowe para 2 Na okres służby

9 Trzewiki służbowe para 1 Na okres służby

10
.

Oznaki stopni do ubioru służbowego, pochewki para 3
Na okres służby

11 Pas główny koloru czarnego szt. 1 Na okres służby

12 Bielizna kpl. 1 Na okres służby

Uwagi: 
1. Przedmioty wymienione w tabeli podlegają zwrotowi, z wyjątkiem bielizny.
2. Zaopatrywanie w umundurowanie należne według niniejszej tabeli odbywa się wyłącznie w naturze 
(w I lub II kategorii). 
3. W skład kompletu bielizny wchodzą: slipy – 2 szt., skarpety koloru czarnego – 4 pary, 
kalesony: 2 szt.

Tabela nr 2
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Normy umundurowania wyjściowego, służbowego  i polowego 
funkcjonariuszy służby przygotowawczej i stałej

Lp. Przedmiot J.m. Liczba Okres używalności 
w latach

Umundurowanie wyjściowe

1
Mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA 
POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 5

2 Spodnie/ spódnica letnie szt. 1 5

3
Kurtka wyjściowa Straży Granicznej koloru khaki z 
emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 5

4 Kapelusz szt. 1 5
5 Czapka garnizonowa  szt. 1 5
6 Krawat szt. 1 5
7 Szalik zimowy szt. 1 5
8 Rękawiczki zimowe para 1 5

9 Koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

10 Koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

11 Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego: kpl. 1 5

 pochewki do munduru para 1 5

pochewki do koszul para 1 5

 oznaka stopnia do kurtki wyjściowej szt. 1 5

 taśma otokowa do czapki garnizonowej/ kapelusza szt. 1 5

12 Oznaka Straży Granicznej para 1 5
13 Botki zimowe koloru czarnego para 1 5
14 Obuwie zimowe — kozaki para 1 5
15 Półbuty galowe para 1 5
16 Czółenka galowe damskie para 1 5
17 Sznur galowy szt. 1 5
18 Pasek do spodni (spódnicy) szt. 1 5

Umundurowanie służbowe i polowe

       Umundurowanie służbowe

1 Koszula służbowa z długimi rękawami  szt. 2 3

2 Koszula służbowa z krótkimi rękawami szt. 2 3

3 Koszulka służbowa polo szt. 1 3
4 Czapka służbowa (letnia) szt. 1 3

5 Czapka służbowa (zimowa, dziana) szt. 1 3

6 Spodnie służbowe szt. 2 3

Strona 2 z 13



7 Kurtka służbowa z podpinką z emblematem „STRAŻ 
GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 3

8 Półbuty służbowe para 2 3
9 Trzewiki służbowe para 1 3

10 Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki para 3 3

11 Pas główny koloru czarnego szt. 1 3

      Umundurowanie polowe

1 Bluza polowa szt. 1 4
2 Spodnie polowe szt. 1 4
3 Koszula polowa z krótkimi rękawami szt. 1 4
4 Czapka polowa szt. 1 4
5 Oznaki stopni, pochewki para 3 4
6 Kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką kpl. 1 4

7 Trzewiki desantowca para 1 4

Pozostałe składniki normy

1 Bielizna kpl. 1 X

2 Ryczałt na pranie umundurowania - 1 X
Uwagi:
1. Funkcjonariusz  mianowany  po raz  pierwszy  do  korpusu podoficerów,  chorążych  lub  oficerów  

oraz funkcjonariusz  mianowany na stopień majora Straży  Granicznej  poza systemem punktów
otrzymuje, w naturze z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania: 
1) na stopień w korpusie podoficerów - sznur galowy podoficera, taśmę otokową ze stopniem 

do czapki garnizonowej, uzupełnienie oznak stopni;
2) na stopień w korpusie chorążych - sznur galowy chorążego, taśmę otokową ze stopniem  

do czapki garnizonowej, uzupełnienie oznak stopni;
3) na stopień w korpusie oficerów - czapkę garnizonową, taśmę otokową ze stopniem do czapki

garnizonowej  –  tylko  funkcjonariusze  noszący  umundurowanie  typu  Wojsk  Lądowych  i  Sił
Powietrznych,  sznur  galowy  oficera,  uzupełnienie  oznak  stopni,  funkcjonariusze  noszący
umundurowanie typu Marynarki Wojennej – w tym również daszek do czapki garnizonowej; 

4) na stopień majora Straży  Granicznej  -  czapkę garnizonową,  taśmę otokową ze stopniem  
do czapki garnizonowej;

5) na stopień komandora podporucznika Straży Granicznej uzupełnienie oznak stopni do czapki
garnizonowej – w tym również daszek do czapki garnizonowej.

2. Funkcjonariusz kobieta:
1) może nosić jako składnik umundurowania spódnicę lub spodnie,
2) zamiast czapki garnizonowej nosi kapelusz,
3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych koloru czarnego nosi odpowiednio: czółenka

galowe damskie, obuwie zimowe — kozaki.
3. Sznur galowy nie przysługuje szeregowym.
4. Funkcjonariusze Straży Granicznej noszący umundurowanie typu Marynarki Wojennej otrzymują :

1)  mundur wyjściowy w kolorze granatowym, zamiast munduru wyjściowego w kolorze khaki, 
2)  oznaki stopni na rękawy do munduru wyjściowego zamiast pochewek z oznakami stopnia, 
3)  spodnie/ spódnicę letnie w kolorze granatowym zamiast spodni/ spódnicy letnich w kolorze

khaki, 
4) krawat w kolorze czarnym zamiast krawata w kolorze khaki,
5) kurtkę zimową  nieprzemakalną  koloru czarnego z  emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH

BORDER GUARD”  zamiast  kurtki   wyjściowej  Straży Granicznej koloru khaki z emblematem
„STRAŻ GRANICZNA POLISH    BORDER GUARD”  , 

Strona 3 z 13



6) czapkę  garnizonową  z  białym  denkiem  i  czarnym  otokiem  z  galonem  w  kolorze  złotym
zamiast czapki garnizonowej w kolorze khaki, 

7) oznaki stopnia do czapki garnizonowej typu Marynarki Wojennej zamiast taśmy otokowej
         w   kolorze zielonym z oznakami stopnia,

8) koszule służbowe, czapkę  służbową letnią, spodnie służbowe, kurtkę służbową z podpinką  
w  kolorze granatowym, zamiast w kolorze oliwkowym.

8) oznaki  stopni  do  umundurowania  służbowego  w  postaci  pochewek  z  oznakami  stopnia
wzoru  Marynarki  Wojennej   haftowane  nitką  koloru  złotego  na  tkaninie  w  kolorze
granatowym, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej,
zamiast   pochewek  haftowanych  nitką  w  kolorze  czarnym  na  tkaninie  w  kolorze  khaki  
w odcieniu oliwkowym,

9) emblemat z napisem w kolorze złotym  zna tkaninie koloru granatowego zamiast emblematu 
z napisem w kolorze srebrnym na tkaninie w kolorze oliwkowym, z wyjątkiem funkcjonariuszy
pełniących służbę w placówkach Straży Granicznej.

5. Funkcjonariusze Straży Granicznej noszący umundurowanie typu Sił Powietrznych otrzymują:
1)  mundur wyjściowy w kolorze stalowym, zamiast munduru wyjściowego w kolorze khaki,
2) spodnie/ spódnicę letnie w kolorze stalowym zamiast spodni/ spódnicy letnich w kolorze khaki,
3) krawat w kolorze czarnym zamiast krawata w kolorze khaki,
4) kurtkę zimową  nieprzemakalną koloru czarnego z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH

BORDER GUARD”  zamiast  kurtki wyjściowej Straży Granicznej koloru khaki z emblematem
„STRAŻ GRANICZNA POLISH    BORDER GUARD”,

5) czapkę garnizonową koloru stalowego zamiast czapki garnizonowej w kolorze khaki,
6) oznaki stopni do umundurowania wyjściowego, w postaci pochewek, wykonane metodą haftu

komputerowego  srebrną  nitką  na  tkaninie  koloru  stalowego,  zamiast  oznak  stopni
haftowanych srebrną nitką na tkaninie koloru khaki.

6. W skład kompletu  munduru wyjściowego wchodzą kurtka i spodnie (spódnica) .
7. W  skład  kompletu  kurtki  wyjściowej  Straży  Granicznej  koloru  khaki  z  emblematem  „STRAŻ

GRANICZNA  POLISH  BORDER  GUARD”  ,  kurtki  zimowej  nieprzemakalnej  koloru  czarnego  
z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” wchodzi podpinka.

8. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór
wierzchni. 

9. W  skład  kompletu  bielizny  wchodzą:  skarpety  koloru  czarnego/  rajstopy  koloru  beżowego  
do  umundurowania  wyjściowego  –  5  par/sztuk  na  5  lat  ,  skarpety  koloru  czarnego  
do umundurowania służbowego  i polowego, łącznie: 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek
koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego
z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termo aktywne kalesony– 3 szt. na 3 lata.

10. Oficerowie  do  munduru  wyjściowego  mogą  nosić  oznaki  stopni  haftowane  bajorkiem,  haftu
dokonują we własnym zakresie i z własnych środków finansowych. 

11. Funkcjonariusz mianowany na stanowisko Komendanta, zastępcę komendanta oddziału (ośrodka
szkolenia  ,  centrum szkolenia,  ośrodka)  Straży  Granicznej  otrzymuje  dodatkowo jednorazowo,
poza systemem punktów:
a) płaszcz sukienny z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” z oznakami

stopni haftowanymi bajorkiem oraz oznaką Straży Granicznej - 1 kpl.;
b) płaszcz letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” z oznakami stopni

haftowanymi bajorkiem - 1 kpl.;
c) szalik letni - 1 szt.; 
d) rękawiczki letnie - 1 para;
e) pokrowiec na mundur i płaszcz – 1 szt.
Przedmiotów tych  nie  wydaje  się  funkcjonariuszowi,  jeżeli  zostały  mu już  wcześniej  wydane  
(w związku z pełnieniem przez niego służby w Straży Granicznej). 
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Tabela nr 3
Normy umundurowania wyjściowego i  służbowego  

Komendanta Głównego i zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej
Lp. Przedmiot J.m. Liczba Okres używalności 

w latach

Umundurowanie wyjściowe

1
Mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA 
POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 5

2 Spodnie/ spódnica letnie szt. 1 5

3
Kurtka wyjściowa Straży Granicznej koloru khaki z 
emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 5

4 Kapelusz szt. 1 5
5 Czapka garnizonowa  szt. 1 5
6 Krawat szt. 1 5
7 Szalik zimowy szt. 1 5
8 Rękawiczki zimowe para 1 5

9 Koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

10 Koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

11 Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego: kpl. 5

 pochewki do munduru para 1 5

pochewki do koszul para 1 5

 oznaka stopnia do kurtki wyjściowej szt. 1 5

 taśma otokowa do czapki garnizonowej/ kapelusza szt. 1 5

12 Oznaka Straży Granicznej para 1 5
13 Botki zimowe koloru czarnego para 1 5
14 Obuwie zimowe — kozaki para 1 5
15 Półbuty galowe para 1 5
16 Czółenka galowe damskie para 1 5
17 Sznur galowy szt. 1 5
18 Pasek do spodni (spódnicy) szt. 1 5

19
Mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA 
POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 5

20 Oznaki stopni do munduru wyjściowego kpl. 1 5

21 Mundur letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  kpl. 1 5

22 Czapka garnizonowa letnia szt. 1 5
23 Kapelusz szt. 1 5
24 Taśma otokowa do czapki garnizonowej/ kapelusza szt 1 5
25 Oznaki stopni do munduru letniego kpl. 1 5
26 Spodnie/ spódnica wyjściowe szt. 1 5
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27 Płaszcz sukienny z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH
BORDER GUARD”  szt. 1 7

28 Oznaki stopni do płaszcza sukiennego kpl. 1 7

29 Płaszcz letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  szt. 1 5

30 Oznaki stopni do płaszcza letniego kpl. 1 5
31 Szalik letni szt. 1 5
32 Rękawiczki letnie para 1 5
33 Pokrowiec na mundur i płaszcz Szt. 1 jednorazowo

Umundurowanie służbowe i polowe

       Umundurowanie służbowe

1 Koszula służbowa z długimi rękawami  szt. 2 3

2 Koszula służbowa z krótkimi rękawami szt. 2 3

3 Koszulka służbowa polo szt. 1 3
4 Czapka służbowa (letnia) szt. 1 3

5 Czapka służbowa (zimowa, dziana) szt. 1 3

6 Spodnie służbowe szt. 2 3

7
Kurtka służbowa z podpinką z emblematem „STRAŻ 
GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 3

8 Półbuty służbowe para 2 3
9 Trzewiki służbowe para 1 3

10 Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki para 3 3

11 Pas główny koloru czarnego szt. 1 3

      Umundurowanie polowe

1 Bluza polowa szt. 1 4
2 Spodnie polowe szt. 1 4
3 Koszula polowa z krótkimi rękawami szt. 1 4
4 Czapka polowa szt. 1 4
5 Oznaki stopni, pochewki para 3 4
6 Kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką kpl. 1 4

7 Trzewiki desantowca para 1 4

Pozostałe składniki normy

1 Bielizna kpl. 1 X

2 Ryczałt na pranie umundurowania - 1 X
Uwagi: 
1. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania spódnicę lub spodnie,
2) zamiast czapki garnizonowej nosi kapelusz,
3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych koloru czarnego nosi odpowiednio: czółenka

galowe damskie, obuwie zimowe — kozaki.
2. Sznur galowy nie przysługuje szeregowym.
3. W  skład  kompletu   munduru  wyjściowego,  munduru  letniego  -  wchodzą  kurtka  i  spodnie

(spódnica) .
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8. W  skład  kompletu  kurtki  wyjściowej  Straży  Granicznej  koloru  khaki  z  emblematem  „STRAŻ
GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  wchodzi podpinka.

9. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór
wierzchni. 

10. W  skład  kompletu  bielizny  wchodzą:  skarpety  koloru  czarnego/  rajstopy  koloru  beżowego  
do  umundurowania  wyjściowego  –  5  par/sztuk  na  5  lat  ,  skarpety  koloru  czarnego  
do umundurowania służbowego i polowego, łącznie: 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek
koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego
z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termo aktywne kalesony– 3 szt. na 3 lata.

11. Do munduru wyjściowego, munduru letniego, płaszcza sukiennego, płaszcza letniego przysługują
obszycia oznak stopni haftowane bajorkiem.

12. Funkcjonariusz mianowany na stanowisko Komendanta Głównego Straży  Granicznej  i  zastępcy
Komendanta  Głównego  Straży  Granicznej  nie  otrzymuje  przedmiotów  wyszczególnionych  
w zestawie,  jeżeli  przedmioty  należne według  powyższego  zestawu zostały  mu już  wcześniej
wydane (w związku z pełnieniem przez niego służby w Straży Granicznej). 

Tabela nr 4
Normy umundurowania wyjściowego i służbowego 

funkcjonariuszy w stopniu generała Straży Granicznej
Lp. Przedmiot J.m. Liczba Okres 

używalności w 
latach

Umundurowanie wyjściowe

1 Mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  kpl. 1 5

2 Spodnie/ spódnica letnie szt. 1 5

3 Kurtka wyjściowa Straży Granicznej koloru khaki z emblematem 
„STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 5

4 Kapelusz szt. 1 5
5 Czapka garnizonowa  szt. 1 5
6 Krawat szt. 1 5
7 Szalik zimowy szt. 1 5
8 Rękawiczki zimowe para 1 5

9 Koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

10 Koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

11 Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego: kpl. 5

 pochewki do munduru para 1 5

pochewki do koszul para 1 5

 oznaka stopnia do kurtki wyjściowej szt. 1 5

 taśma otokowa do czapki garnizonowej/ kapelusza szt. 1 5

12 Oznaka Straży Granicznej para * *
13 Botki zimowe koloru czarnego para 1 5
14 Obuwie zimowe — kozaki para 1 5
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15 Półbuty galowe para 1 5
16 Czółenka galowe damskie para 1 5
17 Sznur galowy szt. 1 5
18 Pasek do spodni (spódnicy) szt. 1 5

19 Mundur galowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  kpl. 1 5

20 Oznaki stopni do munduru galowego kpl. 1 5

21 Mundur letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  kpl. 1 5

22 Czapka garnizonowa letnia szt. 1 5
23 Kapelusz szt. 1 5

24 Taśma otokowa do czapki garnizonowej/ kapelusza z oznaką 
stopnia

szt. 2 5

25 Oznaki stopni do munduru letniego kpl. 1 5

26 Mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  ze spodniami do butów generała - bryczesami

kpl. 1 5

27 Oznaki stopni do munduru wyjściowego kpl. 1 5
28 Spodnie do butów generała szt. 1 5
29 Buty generała para 1 8

30 Płaszcz sukienny z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  szt. 1 7

31 Oznaki stopni do płaszcza sukiennego kpl. 1 7

32 Płaszcz letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  szt. 1 5

33 Oznaki stopni do płaszcza letniego kpl. 1 5
34 Szalik letni szt. 1 5
35 Rękawiczki letnie para 1 5
36 Pas z koalicyjką kpl. 1 7
37 Szelki do spodni szt. 1 5

Umundurowanie służbowe i polowe

       Umundurowanie służbowe

1 Koszula służbowa z długimi rękawami  szt. 2 3

2 Koszula służbowa z krótkimi rękawami szt. 2 3

3 Koszulka służbowa polo szt. 1 3
4 Czapka służbowa (letnia) szt. 1 3

5 Czapka służbowa (zimowa, dziana) szt. 1 3

6 Spodnie służbowe szt. 2 3

7
Kurtka służbowa z podpinką z emblematem „STRAŻ GRANICZNA 
POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 3

8 Półbuty służbowe para 2 3
9 Trzewiki służbowe para 1 3

10 Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki para 3 3

11 Pas główny skórzany koloru czarnego szt. 1 3
      Umundurowanie polowe

1 Bluza polowa szt. 1 4
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2 Spodnie polowe szt. 1 4
3 Koszula polowa z krótkimi rękawami szt. 1 4
4 Czapka polowa szt. 1 4
5 Oznaki stopni, pochewki para 3 4
6 Kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką kpl. 1 4
7 Trzewiki desantowca para 1 4
Pozostałe składniki normy

1 Bielizna kpl. 1 X
2 Ryczałt na pranie umundurowania - 1 X
Uwagi: 
1. Funkcjonariusz kobieta:

1) może nosić jako składnik umundurowania spódnicę lub spodnie,
2) zamiast czapki garnizonowej nosi kapelusz,
3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych koloru czarnego nosi odpowiednio: czółenka

galowe damskie, obuwie zimowe — kozaki.
2. W  skład  kompletu   munduru  wyjściowego,  munduru  letniego,  galowego  -  wchodzą  kurtka  

i spodnie (spódnica) .
3. W  skład  kompletu  kurtki  wyjściowej  Straży  Granicznej  koloru  khaki  z  emblematem  „STRAŻ

GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  wchodzi podpinka.
4. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór

wierzchni. 
5. W  skład  kompletu  bielizny  wchodzą:  skarpety  koloru  czarnego/  rajstopy  koloru  beżowego  

do  umundurowania  wyjściowego  –  5  par/sztuk  na  5  lat  ,  skarpety  koloru  czarnego  
do umundurowania służbowego i polowego, łącznie: 7 par na 3 lata, termoaktywny podkoszulek
koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego
z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termo aktywne kalesony– 3 szt. na 3 lata.

6. Do munduru  galowego,  munduru  wyjściowego,  munduru  letniego,   munduru  wyjściowego  ze
spodniami do butów generała – bryczesami, płaszcza sukiennego, płaszcza letniego przysługują
obszycia  oznak  stopni  haftowane  bajorkiem.  Bajorkiem haftowane  są  także  oznaki  stopni  na
taśmie otokowej do czapki garnizonowej.

7. * Oznakę Straży Granicznej zastępuje się haftowanym orłem. Na klapach płaszcza sukiennego  
i  kurtek  munduru  galowego,  munduru  wyjściowego  i  munduru  letniego  umieszcza  się  orła
haftowanego bajorkiem, a na spodniach generała naszywa się lampasy koloru zielonego po obu
stronach lamówki. 

8. Funkcjonariusz  mianowany  na  stopień  generała  Straży  Granicznej  nie  otrzymuje  przedmiotów
wyszczególnionych w zestawie, jeżeli przedmioty należne według powyższego zestawu zostały mu
już wcześniej wydane (w związku z pełnieniem przez niego służby w Straży Granicznej). 

9. Generałowi  użytkującemu  umundurowanie  Sił  Powietrznych  wydaje  się  odpowiednie  do  tego
rodzaju wojsk przedmioty mundurowe. 

Tabela nr 5
Normy umundurowania wyjściowego i służbowego  

funkcjonariuszy w stopniu admirała Straży Granicznej
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Lp. Przedmiot J.m. Liczba Okres 
używalności
w latach
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Umundurowanie wyjściowe

1
Mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  kpl. 1 5

2 Spodnie/ spódnica letnie szt. 1 5

3
Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego z emblematem 
„STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 5

4 Kapelusz szt. 1 5
5 Czapka garnizonowa  szt. 1 5
6 Krawat szt. 1 5
7 Szalik zimowy szt. 1 5
8 Rękawiczki zimowe para 1 5

9 Koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

10 Koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami szt. 2 5

11 Oznaki stopni do umundurowania wyjściowego: kpl. 5

 Oznaki stopni do munduru para 1 5

pochewki do koszul para 1 5

 oznaka stopnia do kurtki zimowej nieprzemakalnej koloru czarnego szt. 1 5

 taśma otokowa do czapki garnizonowej/ kapelusza szt. 1 5

12 Oznaka Straży Granicznej para * *
13 Botki zimowe koloru czarnego para 1 5
14 Obuwie zimowe — kozaki para 1 5
15 Półbuty galowe para 1 5
16 Czółenka galowe damskie para 1 5
17 Sznur galowy szt. 1 5
18 Pasek do spodni (spódnicy) szt. 1 5

19
Mundur galowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER 
GUARD”  kpl. 1 5

20 Oznaki stopni do munduru galowego kpl. 1 5

21
Mundur letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER 
GUARD”  kpl. 1 5

22 Czapka garnizonowa letnia szt. 1 5
23 Kapelusz szt. 1 5
24 taśma otokowa do czapki garnizonowej/ kapelusza z oznaką stopnia szt. 2 5
25 Oznaki stopni do munduru letniego kpl. 1 5

26
Mundur wyjściowy z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  kpl. 1 5

27 Oznaki stopni do munduru wyjściowego kpl. 1 5

28
Płaszcz sukienny z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH 
BORDER GUARD”  szt. 1 7

29 Oznaki stopni do płaszcza sukiennego kpl. 1 7

30
Płaszcz letni z emblematem „STRAŻ GRANICZNA POLISH BORDER 
GUARD”  szt. 1 5
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31 Oznaki stopni do płaszcza letniego kpl. 1 5
32 Szalik letni szt. 1 5
33 Rękawiczki letnie para 1 5
34 Rękawiczki dziane koloru białego para 1 5

Umundurowanie służbowe i polowe

       Umundurowanie służbowe

1 Koszula służbowa z długimi rękawami  szt. 2 3

2 Koszula służbowa z krótkimi rękawami szt. 2 3
3 Koszulka służbowa polo szt. 1 3

4 Czapka służbowa (letnia) szt. 1 3

5 Czapka służbowa (zimowa, dziana) szt. 1 3
6 Spodnie służbowe szt. 2 3

7
Kurtka służbowa z podpinką z emblematem „STRAŻ GRANICZNA 
POLISH BORDER GUARD”  kpl. 1 3

8 Półbuty służbowe para 2 3

9 Trzewiki służbowe para 1 3

10 Oznaki stopni do umundurowania służbowego, pochewki para 3 3
11 Pas główny skórzany koloru czarnego szt. 1 3
       Umundurowanie polowe

1 Bluza polowa szt. 1 4

2 Spodnie polowe szt. 1 4

3 Koszula polowa z krótkimi rękawami szt. 1 4

4 Czapka polowa szt. 1 4

5 Oznaki stopni, pochewki para 3 4

6 Kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką kpl. 1 4

7 Trzewiki desantowca para 1 4

Pozostałe składniki normy

1 Bielizna kpl. 1 X

2 Ryczałt na pranie umundurowania - 1 X
Uwagi: 
1. Komandor  Straży  Granicznej  mianowany  na  stopień  kontradmirała  Straży  Granicznej  poza

systemem punktów otrzymuje, w naturze, z zaliczeniem okresu używalności od dnia mianowania,
przedmioty umundurowania: mundur galowy, płaszcz sukienny, płaszcz letni, czapkę garnizonową,
czapkę futrzaną, szalik letni, rękawiczki letnie, sznur galowy oraz oznaki stopni. 

2. Funkcjonariusz kobieta:
1) może nosić jako składnik umundurowania spódnicę lub spodnie,
2) zamiast czapki garnizonowej nosi kapelusz,
3) zamiast półbutów galowych i botków zimowych koloru czarnego nosi odpowiednio: czółenka

galowe damskie, obuwie zimowe — kozaki.
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3. W  skład  kompletu   munduru  wyjściowego,  munduru  letniego,  galowego  -  wchodzą  kurtka  
i spodnie (spódnica) .

4. W  skład  kompletu  kurtki  zimowej  nieprzemakalnej  koloru  czarnego  z  emblematem  „STRAŻ
GRANICZNA POLISH BORDER GUARD” wchodzi podpinka.  .

5. W skład kompletu kurtki służbowej wchodzi podpinka. Podpinka ta może być noszona jako ubiór
wierzchni. 

6. W  skład  kompletu  bielizny  wchodzą:  skarpety  koloru  czarnego/  rajstopy  koloru  beżowego  
do  umundurowania  wyjściowego  –  5  par/sztuk  na  5  lat  ,  skarpety  koloru  czarnego  
do umundurowania służbowego i polowego, łącznie: 7 par na 3lata, termoaktywny podkoszulek
koloru czarnego z długimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termoaktywny podkoszulek koloru czarnego
z krótkimi rękawami – 3 szt. na 3 lata, termo aktywne kalesony– 3 szt. na 3 lata.

7. Do  munduru  galowego,  munduru  wyjściowego,  munduru  letniego  przysługują  oznaki  stopni
naszywane na rękawach, do płaszcza sukiennego, płaszcza letniego przysługują naramienniki  
z oznakami stopni. 

8. * Oznakę Straży Granicznej zastępuje się haftowanym orłem. Na klapach płaszcza sukiennego  
i  kurtek  munduru  galowego,  munduru  wyjściowego  i  munduru  letniego  umieszcza  się  orła
haftowanego bajorkiem. 

9. Funkcjonariusz  mianowany  na  stopień  admirała  Straży  Granicznej  nie  otrzymuje  przedmiotów
wyszczególnionych w zestawie, jeżeli przedmioty należne według powyższego zestawu zostały mu
już wcześniej wydane (w związku z pełnieniem przez niego służby w Straży Granicznej). 
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Załącznik nr 5

WZORY WIZERUNKÓW ORŁA

Wizerunek metalowego orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której
znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA” noszony na czapkach garnizonowych,

kapeluszach i czapkach futrzanych

Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis
„STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego na tkaninie

noszony na czapkach służbowych letnich



Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis
„STRAŻ GRANICZNA”, wykonany metodą haftu komputerowego noszony na

czapkach służbowych zimowych 

Wizerunek orła umieszczonego na tarczy, wewnątrz której znajduje się napis
„STRAŻ GRANICZNA,” wykonany metodą termonadruku noszony na czapkach

polowych 

Wizerunek orła, umieszczony na czarnej sukiennej podkładce, z literami SG na
zielonym tle, noszony na czapkach garnizonowych admirała Straży Granicznej



Załącznik nr 4

WZORY OZNAK STOPNI FUNKCJONARIUSZY STRAŻY 
GRANICZNEJ

Pochewki z oznakami stopni: 
• do ubioru wyjściowego funkcjonariuszy noszących  umundurowanie typu 

Wojsk  Lądowych - wykonane metodą haftu komputerowego srebrną nitką 
na tkaninie, z której szyty jest mundur wyjściowy typu Wojsk  Lądowych

KORPUS  SZEREGOWYCH

                                        

           Szeregowy Straży Granicznej                             Starszy szeregowy Straży Granicznej            

   

1



KORPUS  PODOFICERÓW

                           

      Kapral Straży Granicznej             Plutonowy Straży Granicznej

                                                           

2



Sierżant Straży Granicznej    Starszy sierżant Straży Granicznej  Sierżant sztabowy Straży Granicznej

KORPUS  CHORĄŻYCH

                                                            

3



Młodszy chorąży Straży Granicznej Chorąży Straży Granicznej Starszy chorąży Straży Granicznej

                                     

                 Chorąży sztabowy Straży Granicznej        Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

4



KORPUS  OFICERÓW

                                                  

  Podporucznik Straży Granicznej   Porucznik Straży Granicznej       Kapitan Straży Granicznej

                                                        

5



Major Straży Granicznej Podpułkownik Straży Granicznej       Pułkownik Straży Granicznej

                           

Generał brygady Straży Granicznej Generał  dywizji Straży Granicznej

• do ubioru wyjściowego funkcjonariuszy noszących  umundurowanie typu 
Sił  Powietrznych - wykonane metodą haftu komputerowego srebrną nitką 
na tkaninie, z której szyty jest mundur wyjściowy typu Sił  Powietrznych

6



KORPUS  SZEREGOWYCH

                                              

           Szeregowy Straży Granicznej                             Starszy szeregowy Straży Granicznej            

7



KORPUS  PODOFICERÓW

                              

      Kapral Straży Granicznej             Plutonowy Straży Granicznej

                                                              

8



Sierżant Straży Granicznej    Starszy sierżant Straży Granicznej  Sierżant sztabowy Straży Granicznej

9



KORPUS  CHORĄŻYCH

                                                       

Młodszy chorąży Straży Granicznej Chorąży Straży Granicznej Starszy chorąży Straży Granicznej

                                          

                 Chorąży sztabowy Straży Granicznej        Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej
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KORPUS  OFICERÓW

                                             

  Podporucznik Straży Granicznej   Porucznik Straży Granicznej       Kapitan Straży Granicznej

                                                    

Major Straży Granicznej Podpułkownik Straży Granicznej       Pułkownik Straży Granicznej

12



            

Generał brygady Straży Granicznej

Generał  dywizji Straży Granicznej

• do ubioru wyjściowego funkcjonariuszy noszących  umundurowanie typu 
Marynarki Wojennej - wykonane metodą haftu komputerowego złotą nitką 
na tkaninie w kolorze granatowym, 
do ubioru służbowego  funkcjonariuszy noszących umundurowanie typy 
Marynarki Wojennej, z wyjątkiem funkcjonariuszy pełniących służbę w 
placówkach Straży Granicznej,  -  wykonane metodą haftu komputerowego 
złotą nitką na tkaninie 
w kolorze granatowym,
do ubioru polowego funkcjonariuszy noszących  umundurowanie typu 
Marynarki Wojennej - wykonane metodą haftu komputerowego czarną 
nitką na tkaninie 
w kolorze khaki z nadrukiem maskującym

KORPUS  SZEREGOWYCH

13



                       

Marynarz Straży Granicznej Starszy marynarz Straży Granicznej

KORPUS  PODOFICERÓW

14



                                                       

Mat  Straży Granicznej Bosmanmat Straży Granicznej      Bosman Straży Granicznej

15



                            

Starszy bosman Straży Granicznej Bosman sztabowy Straży Granicznej

16



KORPUS  CHORĄŻYCH

                                                        

Młodszy chorąży Straży Granicznej     Chorąży Straży Granicznej Starszy chorąży Straży Granicznej

17



                                               

                 Chorąży sztabowy Straży Granicznej        Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

18



KORPUS  OFICERÓW

                                                   

  Podporucznik Straży Granicznej   Porucznik Straży Granicznej       Kapitan Straży Granicznej

                                                                     

19



Komandor podporucznik Straży Granicznej Komandor porucznik Straży Granicznej Komandor Straży Granicznej

                              

Kontradmirał Straży Granicznej Wiceadmirał Straży Granicznej

20



• do ubioru służbowego funkcjonariuszy pełniących służbę  
w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży 
Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży 
Granicznej, 
a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko funkcjonariusze pełniący 
służbę 
w placówkach Straży Granicznej - wykonane metodą haftu 
komputerowego czarną nitką na tkaninie w kolorze oliwkowym,

• do ubioru polowego funkcjonariuszy pełniących służbę  
w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w ośrodkach szkolenia Straży 
Granicznej, w ośrodkach Straży Granicznej, w oddziałach Straży 
Granicznej, 
a w Morskim Oddziale Straży Granicznej tylko funkcjonariusze pełniący 
służbę 
w placówkach Straży Granicznej - wykonane metodą haftu 
komputerowego czarną nitką na tkaninie w kolorze khaki z nadrukiem 
maskującym

KORPUS  SZEREGOWYCH

                                            

           Szeregowy Straży Granicznej                             Starszy szeregowy Straży Granicznej            

21
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KORPUS  PODOFICERÓW

                                  

      Kapral Straży Granicznej             Plutonowy Straży Granicznej

                                                                      

23



Sierżant Straży Granicznej    Starszy sierżant Straży Granicznej  Sierżant sztabowy Straży Granicznej

24



KORPUS  CHORĄŻYCH

                                                             

Młodszy chorąży Straży Granicznej Chorąży Straży Granicznej Starszy chorąży Straży Granicznej

25



                                                          

                 Chorąży sztabowy Straży Granicznej        Starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej

26



KORPUS  OFICERÓW

                                                    

  Podporucznik Straży Granicznej   Porucznik Straży Granicznej       Kapitan Straży Granicznej

                                                                

27



Major Straży Granicznej Podpułkownik Straży Granicznej       Pułkownik Straży Granicznej

                                     

Generał brygady Straży Granicznej Generał  dywizji Straży Granicznej

28



Załącznik nr 3

WZORY I OPIS PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA 
POLOWEGO

Wzory przedmiotów umundurowania polowego

Kurtka ubrania na złą pogodę

Podpinka kurtki ubrania na złą pogodę

1. Kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką

1



Bluza polowa – przód

Bluza polowa – tył

2



2. Bluza polowa 

            Spodnie polowe  - przód                                        Spodnie polowe – tył

3. Spodnie polowe

3



4. Koszula polowa

5. Czapka polowa

6. Trzewik desantowca

4



Opis przedmiotów umundurowania polowego

L.p Nazwa przedmiotu umundurowania Opis

1. Kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką

Kurtka ubrania na złą pogodę z podpinką, wykonana 
z laminatu, którego zewnętrzną warstwą jest 
tkanina wybarwiona w na  kolor khaki z nadrukiem 
maskującym dla warunków środkowoeuropejskich.
Podpinka z dzianiny dwustronnie drapanej typu 
„POLAR” w kolorze czarnym, z wykończeniem 
antypilingowym.

2. Bluza polowa
Wykonana z tkaniny drelichowej barwionej na kolor 
khaki z nadrukiem maskującym dla warunków 
środkowoeuropejskich.

3. Spodnie polowe 
Wykonane z tkaniny drelichowej barwionej na kolor 
khaki z nadrukiem maskującym dla warunków 
środkowoeuropejskich. 

4.
Koszula polowa Wykonana z tkaniny bawełniano – poliestrowej 

barwionej na kolor khaki, z nadrukiem maskującym 
dla warunków środkowoeuropejskich. 

5.
Czapka polowa

Wykonana z tkaniny drelichowej barwionej na kolor 
khaki z nadrukiem maskującym dla warunków 
środkowoeuropejskich i wykończeniem 
wodoodpornym.

6. Trzewiki desantowca Skórzane, w kolorze czarnym.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
………………………………………………

Załącznik nr 1

WZORY I OPIS PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA 
SŁUŻBOWEGO

Wzory przedmiotów umundurowania służbowego

• • • • Czapka służbowa letnia

1



2. Czapka służbowa zimowa

• • • • Koszula służbowa z długimi rękawami

2



• • • • Koszula służbowa z krótkimi rękawami

3



Koszulka służbowa polo – przód

                                
Koszulka służbowa polo – tył

• • • • Koszulka służbowa polo

4



Przód spodni służbowych 
            

5



Tył spodni służbowych

• • • • Spodnie służbowe

Kurtka służbowa – przód

6



Kurtka służbowa – tył

Podpinka ocieplająca – przód

7



Podpinka ocieplająca – tył

• • • • Kurtka służbowa z podpinką

8.Półpara półbutów służbowych

8



9. Półpara trzewików służbowych

Opis przedmiotów umundurowania służbowego

L.p. Nazwa przedmiotu umundurowania Opis

1. Czapka służbowa (letnia)
Z tkaniny drelichowej barwionej na kolor khaki w 
odcieniu oliwkowym, z wykończeniem 
wodoodpornym.

2. Czapka służbowa (zimowa, dziana)
Z dwuwarstwowego układu dzianin barwionych na 
kolor czarny połączonych w procesie klejenia 
włókniną odzieżową lub dzianiną siatkową.

9



3. Koszula służbowa z długimi rękawami  
Z tkaniny bawełniano - poliestrowej barwionej na 
kolor khaki – melanż, w odcieniu oliwkowym.

4. Koszula służbowa z krótkimi rękawami
Z tkaniny bawełniano - poliestrowej barwionej na 
kolor khaki – melanż, w odcieniu oliwkowym.

5. Koszulka służbowa polo
Z dzianiny bawełniano – syntetycznej barwionej na 
kolor khaki w odcieniu oliwkowym.

6. Spodnie służbowe

Z tkaniny drelichowej barwionej na kolor khaki –
melanż, w odcieniu oliwkowym, i z wykończeniem 
wodoodpornym; w zewnętrzne szwy boczne wszyta 
jest wypustka odblaskowa w kolorze srebrnym. 

7.
Kurtka służbowa z podpinką z 
emblematem 

Kurtka służbowa w kolorze khaki ocieplona jest 
podpinką z dzianiny typu „Polar”.
Materiałem zasadniczym do wykonania kurtki jest 
wodoszczelny i paro przepuszczalny laminat 
2 warstwowy, w skład którego wchodzi tkanina 
(poliestrowa lub poliamidowa) i membraną PTFE lub 
PE. Kurtka podszyta jest podszewką dzianinową w 
kolorze khaki.

8. Półbuty służbowe w kolorze czarnym
9. Trzewiki służbowe w kolorze czarnym
10. Pas główny koloru czarnego z plastikową klamrą 
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Załącznik nr 2

WZORY I OPIS PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA 
WYJŚCIOWEGO

Wzory przedmiotów umundurowania wyjściowego

1



• • • • Czapka garnizonowa

• • • • Kapelusz

2



Kurtka munduru wyjściowego 

Spodnie wyjściowe 

3



4. Mundur wyjściowy - kurtka ze spodniami lub spódnicą

5. Koszula koloru białego z długimi rękawami i naramiennikami

4



6. Koszula koloru białego z krótkimi rękawami i naramiennikami

7. Kurtka wyjściowa Straży Granicznej koloru khaki

5



8. Półpara botków zimowych koloru czarnego

9. Półpara półbutów galowych

6



10. Półpara czółenek damskich

11. Półpara kozaków

 12. Pasek koloru czarnego do spodni (spódnicy)

7



Opis przedmiotów umundurowania wyjściowego

L.p. Nazwa przedmiotu umundurowania Opis
1. Czapka garnizonowa Czapka garnizonowa Straży Granicznej wykonana 

z tkaniny typu gabardyna barwionej na kolor khaki,
 z zielonym otokiem i lamówką, z czarnym 
daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz 
z metalowym orłem umieszczonym na tarczy, 
wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ 
GRANICZNA” noszona przez funkcjonariuszy 
mężczyzn użytkujących umundurowanie typu Wojsk 
Lądowych. 
Czapka garnizonowa Straży Granicznej wykonana 
z tkaniny typu gabardyna barwionej na kolor 
stalowy z czarnym otokiem i zieloną lamówką, z 
czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz 
metalowym  orłem umieszczonym na tarczy, 
wewnątrz której znajduje się napis „STRAŻ 
GRANICZNA” ” noszona jest przez funkcjonariuszy 
mężczyzn użytkujących umundurowanie typu Sił 
Powietrznych.
Czapka garnizonowa Straży Granicznej z białym 
denkiem, z czarnym otokiem, z czarnym daszkiem, 
paskiem koloru czarnego oraz z metalowym  orłem 
umieszczonym na tarczy, wewnątrz której znajduje 
się napis „STRAŻ GRANICZNA” ” noszona przez jest 
funkcjonariuszy mężczyzn użytkujących 
umundurowanie typu Marynarki Wojennej
Czapka garnizonowa Straży Granicznej 
funkcjonariusza w stopniu admirała Straży 
Granicznej z wizerunkiem orła wykonanym metodą 
haftu bajorkiem, umieszczonym na czarnej 
sukiennej podkładce, z literami SG na zielonym tle
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2. Kapelusz

Kapelusz wykonany z kaplinu filcowego wełnianego 
formowanego. Noszony przez funkcjonariuszy –
kobiety. W kolorze:
1) khaki dla funkcjonariuszek noszących 
umundurowanie typu Wojsk Lądowych ;
2) granatowym dla funkcjonariuszek noszących 
umundurowanie typu Marynarki Wojennej;
3) stalowym dla funkcjonariuszek noszących 
umundurowanie typu Sił Powietrznych.

3. Czapka futrzana Czapka futrzana z tkaniny impregnowanej koloru 
khaki i futrem koloru czarnego oraz metalowym 
orłem, umieszczonym na tarczy, wewnątrz której 
znajduje się napis „STRAŻ GRANICZNA” noszona 
przez funkcjonariuszy użytkujących umundurowanie 
typu Wojsk Lądowych.

Czapka futrzana z tkaniny impregnowanej koloru 
czarnego i futrem koloru czarnego 
oraz metalowym orłem, umieszczonym na tarczy, 
wewnątrz której znajduje się napis  „STRAŻ 
GRANICZNA” noszona przez funkcjonariuszy 
użytkujących umundurowanie typu Sił Powietrznych 
i Marynarki Wojennej.

4. Mundur wyjściowy Mundur wyjściowy noszony przez funkcjonariuszy 
użytkujących umundurowanie typu Wojsk Lądowych 
wykonany z tkaniny w kolorze khaki; składa się  z 
kurtki oraz spodni (spódnicy). Z zielonymi  - 2 mm 
lamówkami wszytymi w rękawy kurtki oraz w 
zewnętrzne szwy boczne spodni, na całej długości 
nogawek.   
 Komendant Główny Straży Granicznej, zastępcy 
Komendanta Głównego Straży Granicznej i 
funkcjonariusz w stopniu generała noszą dodatkowo 
mundur galowy i mundur letni z zielonymi 
lamówkami; na spodnie generała naszyte są 
dodatkowo lampasy po obu stronach lamówki -
lampasy i lamówki są wykonane z sukna koloru 
jasnej zieleni.
Mundur wyjściowy noszony przez funkcjonariuszy 
użytkujących umundurowanie typu Marynarki 
Wojennej wykonany z tkaniny w kolorze 
granatowym; składa się  z kurtki oraz spodni 
(spódnicy). Kurtka munduru wzoru Marynarki 
Wojennej. Spodnie z zielonymi  - 2 mm lamówkami 
wszytymi w zewnętrzne szwy boczne spodni, na 
całej długości nogawek. 
Funkcjonariusz w stopniu admirała nosi dodatkowo 
mundur galowy i mundur letni z zielonymi 
lamówkami wszywanymi w zewnętrzne szwy boczne 
nogawek spodni.
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Mundur wyjściowy noszony przez funkcjonariuszy 
użytkujących umundurowanie typu Sił Powietrznych 
wykonany z tkaniny w kolorze stalowym; składa się  
z kurtki oraz spodni (spódnicy). Z zielonymi  - 2 mm 
lamówkami wszytymi w rękawy kurtki oraz w 
zewnętrzne szwy boczne spodni, na całej długości 
nogawek.   
Funkcjonariusz w stopniu generała nosi dodatkowo 
mundur galowy i mundur letni z zielonymi 
lamówkami; na spodnie generała naszyte są 
dodatkowo lampasy po obu stronach lamówki -
lampasy i lamówki są wykonane z sukna koloru 
jasnej zieleni.

5.
Koszula koloru białego z długimi 
rękawami i naramiennikami

Wykonana z tkaniny bawełniano –poliestrowej 
w kolorze białym.

6.
Koszula koloru białego z krótkimi 
rękawami i naramiennikami

Wykonana z tkaniny bawełniano –poliestrowej 
w kolorze białym.

7.
Kurtka wyjściowa Straży Granicznej 
koloru khaki/ kurtka zimowa 
nieprzemakalna koloru czarnego

Kurtka wyjściowa Straży Granicznej koloru khaki z 
podpinką, czarnym kołnierzem, skośnymi dolnymi 
kieszeniami oraz jedną wpuszczaną kieszenią górną 
noszona przez funkcjonariuszy użytkujących 
umundurowanie typu Wojsk Lądowych
Kurtka zimowa nieprzemakalna koloru czarnego z 
podpinką, czarnym kołnierzem, skośnymi dolnymi 
kieszeniami oraz jedną wpuszczaną kieszenią górną
noszona przez funkcjonariuszy użytkujących 
umundurowanie typu Sił Powietrznych i Marynarki 
Wojennej

8. Botki zimowe koloru czarnego Skórzane, w kolorze czarnym. 
9. Półbuty galowe Skórzane, w kolorze czarnym.
10. Czółenka damskie Skórzane, w kolorze czarnym.
11. Kozaki Skórzane, w kolorze czarnym.

12.
Pasek koloru czarnego do spodni 
(spódnicy)

Skórzany, w kolorze czarnym.
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