
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 19 marca 2012 r.

Poz. 289

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2012 r.

w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 
Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa normy umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żoł-
nierzy, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, oraz 
tryb postępowania i organy właściwe w sprawach wydawania umundurowania.

§ 2. 1. Prawo do umundurowania i wyekwipowania wyjściowego realizuje się na wniosek weterana poszkodowanego-
-żołnierza złożony do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, weteran poszkodowany-żołnierz składa do wojskowego komendanta uzupełnień 
właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania wraz z oświadczeniem, że w czasie pełnienia służby nie przysługiwa-
ły mu należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego.

§ 3. Organem właściwym w sprawach wydawania umundurowania i wyekwipowania wyjściowego jest dowódca 
(szef, komendant) jednostki budżetowej właściwy w sprawach zaopatrywania w dziale mundurowym, do którego wojskowy 
komendant uzupełnień przesyła wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

§ 4. Weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do otrzymania umundurowania szytego na miarę lub wykonania popra-
wek krawieckich w przypadku braku możliwości dopasowania przedmiotów konfekcjonowanych.

§ 5. Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe przechodzi na własność weterana poszkodowanego-żołnierza 
z chwilą jego wydania.

§ 6. 1. Weteran poszkodowany-żołnierz otrzymuje umundurowanie i wyekwipowanie zgodnie z normami określonymi 
w zestawach.

2. Normy umundurowania wyjściowego wydawanego weteranom poszkodowanym-żołnierzom określa załącznik nr 1 
do rozporządzenia.

3. Normy wyekwipowania wyjściowego wydawanego weteranom poszkodowanym-żołnierzom określa załącznik nr 2 
do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r. 

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony 
Narodowej z dnia 5 marca 2012 r. (poz. 289).

Załącznik nr 1

ZESTAW

NORMY UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO WYDAWANEGO  
WETERANOM POSZKODOWANYM-ŻOŁNIERZOM

Weterani poszkodowani-żołnierze, którzy nosili ubiór:  Kolumna
1) wojsk lądowych – 5
2) sił powietrznych – 6
3) marynarki wojennej – oficer, podoficer – 7
4) marynarki wojennej – starszy marynarz, marynarz – 8

Lp. Nazwa przedmiotu

Klasyfikator 
hierarchiczny 
jednolitego 

indeksu 
materiałowego

j m. Ilo
ść

Ilo
ść

Ilo
ść

Ilo
ść

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Czapka rogatywka  szt. 1    
2 Czapka garnizonowa wojsk lotniczych  szt.  1   
3 Czapka garnizonowa marynarki wojennej  szt.   1  
4 Czapka garnizonowa letnia marynarki wojennej  szt.   1  
5 Bluza wyjściowa marynarska 84050202010000     1
6 Bluza wyjściowa letnia marynarska 84050202030000     1
7 Czapka garnizonowa marynarska wzór 97 84050501020205     1
8 Kołnierz marynarski 84400200000000     1
9 Krawat marynarski 84400303000000     1

10 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92 84050902010200 kpl. 1    
11 Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92 84050902020200 kpl.  1   
12 Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92 84050902030200 kpl.   1  
13 Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92 84050902040102 kpl. 1    
14 Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92 84050902040202 kpl.  1   
15 Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92 84050902040302 kpl.   1  
16 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowych 84051001010200 szt. 1    
17 Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczych 84051001020200 szt.  1   
18 Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennej 84051001030200 szt.   1  
19 Płaszcz letni oficerski wojsk lądowych 84051002010000 szt. 1    
20 Płaszcz letni oficerski wojsk lotniczych 84051002020000 szt.  1   
21 Płaszcz letni oficerski marynarki wojennej 84051002030000 szt.   1  
22 Półpłaszcz marynarski 84051003010000 szt.    1
23 Spodnie wyjściowe marynarskie 84050207030200 szt.    1
24 Sznurek do wiązania krawata 84401200000000 szt.    1
25 Koszula oficerska koloru khaki 84051102010000 szt. 1    
26 Koszula oficerska koloru stalowego 84051102020000 szt.  1   
27 Koszula oficerska koloru białego 84051102030000 szt. 1 1 2  
28 Koszulka marynarska 84200517000000     1
29 Półbuty galowe koloru czarnego 84300102000000 para 1 1 1 1
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30 Krawat koloru khaki 84400301000000 szt. 1    
31 Krawat koloru czarnego 84400302000000 szt.  1 1  
32 Spinki do mankietów wojsk lądowych 84400401010000 kpl. 1    
33 Spinki do mankietów wojsk lotniczych 84400401020000 kpl.  1   
34 Spinki do mankietów marynarki wojennej 84400401030000 kpl.   1  
35 Skarpetki letnie koloru czarnego 84400501000000 para 1 1 1 1
36 Szalik letni oficerski koloru khaki 84401401000000 szt. 1    
37 Szalik letni oficerski koloru białego 84401402000000 szt.  1 1  
38 Szalik zimowy oficerski koloru khaki 84401403000000 szt. 1    
39 Szalik zimowy oficerski koloru białego 84401404000000 szt.  1 1 1
40 Szalik zimowy oficerski koloru stalowego 84401405000000 szt.  1   
41 Rękawiczki letnie oficerskie koloru czarnego 84401601000000 para 1 1 1  
42 Rękawiczki zimowe oficerskie koloru czarnego 84401602000000 para 1 1 1 1
43 Rękawiczki dziane koloru białego 84401603000000 para  1 1 1
44 Oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem do ubiorów wyjściowych 

i galowych
84550501070100 szt. 2 2 2 2

45 Taśma otokowa do rogatywki  szt. 1    
46 Taśma otokowa koloru czarnego 83150101020000 szt.  1   
47 Oznaki – do każdego przedmiotu według przepisów ubiorczych  kpl. x x x x

Uwagi:
1.  Weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w Dowództwie Wojsk Specjalnych, jednostkach po-

wietrznodesantowych, specjalnych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej oraz 
w żandarmerii wojskowej, nie wydaje się czapek rogatywek i taśmy otokowej, o których mowa w lp. 1 i 45. 

2.  Weteranom poszkodowanym-żołnierzom, o których mowa w pkt 1 uwag, w ramach należności za czapkę rogatywkę 
i taśmę otokową wydaje się berety: 
1)  koloru bordowego – weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach powietrznodesanto-

wych i kawalerii powietrznej;
2)  koloru  niebieskiego – weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach obrony wybrzeża 

i Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych;
3)  koloru  czarnego – weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach pancernych, podod-

działach czołgów i jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej;
4)  koloru brązowego – weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach wojsk obrony tery-

torialnej;
5)  koloru szkarłatnego – weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w jednostkach żandarmerii woj-

skowej;
6) koloru szarego – weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w Jednostce Wojskowej 2305; 
7)  koloru ciemnozielonego (zielona czerń) – weteranom poszkodowanym-żołnierzom, którzy pełnili służbę w Dowódz-

twie Wojsk Specjalnych i jednostkach specjalnych;
8) koloru  zielonego – pozostałym weteranom poszkodowanym-żołnierzom.

3.  Czapki rogatywki oraz czapki garnizonowe przysługują, odpowiednio według wzoru, w zależności od przynależności 
żołnierza do określonego korpusu osobowego oficerów, podoficerów albo szeregowych (marynarzy).

4.  Weteran poszkodowany-żołnierz-kobieta otrzymuje przedmioty określone w niniejszym zestawie. W zamian za przedmio-
ty wydawane weteranom poszkodowanym-żołnierzom-mężczyznom, kobietom będącym weteranami poszkodowanymi-
-żołnierzami wydaje się przedmioty wzoru damskiego. Za czapkę garnizonową, o której mowa w lp. 3 zestawu, weteran 
poszkodowany-żołnierz-kobieta, jeśli jest oficerem albo podoficerem w marynarce wojennej, otrzymuje kapelusz, pozosta-
li weterani poszkodowani-żołnierze-kobiety, z wyjątkiem wymienionych w pkt 1 uwag, za czapkę rogatywkę oraz czapkę 
garnizonową otrzymują furażerkę.

5.  Weteran poszkodowany-żołnierz 11 Dywizji Kawalerii Pancernej otrzymuje 1 szt. pochewki w kolorze czarnym oraz 
1 szt. krawata w kolorze czarnym w ramach należności krawata w kolorze khaki. 

6.  Określenie „przepisy ubiorcze” oznacza przepisy, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania 
i oznak wojskowych przez żołnierzy i kandydatów na żołnierzy zawodowych, oraz przepisy, w których określono wzory 
oraz zasady noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy.

7.  Kolumny 5–8 tabeli określają podzestawy.
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Załącznik nr 2

ZESTAW

NORMY WYEKWIPOWANIA WYJŚCIOWEGO WYDAWANEGO  
WETERANOM POSZKODOWANYM-ŻOŁNIERZOM

Weterani poszkodowani-żołnierze, którzy nosili ubiór:  Kolumna
1) wojsk lądowych – 5
2) sił powietrznych – 6
3) marynarki wojennej – 7

Lp. Nazwa przedmiotu

Klasyfikator 
hierarchiczny 
jednolitego 

indeksu 
materiałowego

j m. Ilo
ść

Ilo
ść

Ilo
ść

1 2 3 4 5 6 7

1 Pasek skórzany oficerski z klamrą MW 84400705000000 szt.   1

2 Pasek skórzany oficerski koloru czarnego 84400706000000 szt. 1 1  

3 Sznury galowe korpusów osobowych  szt. 1 1 1

Uwagi:
1.  Sznury galowe przysługują weteranom poszkodowanym-żołnierzom w zależności od ich przynależności do określonego 

korpusu osobowego.
2.  Weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi-kobiecie, która otrzymała spódnicę, nie wydaje się przedmiotów określonych 

w lp. 1 i 2. 
3.  Kolumny 5–7 tabeli określają podzestawy.




