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1367
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lipca 2003 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez ˝o∏nierzy
niepe∏niàcych czynnej s∏u˝by wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
Na podstawie art. 67 ust. 3a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Zezwala si´ ˝o∏nierzom zwolnionym z zawodowej s∏u˝by wojskowej przeniesionym do rezerwy
lub w stan spoczynku oraz ˝o∏nierzom b´dàcym kombatantami okreÊlonymi w art. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181,
poz. 1515), zwanych dalej „˝o∏nierzami”, na noszenie
umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych:
1) w dniach Êwiàt paƒstwowych i wojskowych oraz
gdy uczestniczà w uroczystoÊciach organizowanych
przez komórki organizacyjne Ministerstwa Obrony
Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne
podleg∏e Ministrowi Obrony Narodowej lub przez
niego nadzorowane;
2) gdy uczestniczà w uroczystoÊciach organizowanych przez organy paƒstwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic
zwiàzanych z walkà o suwerennoÊç i niepodleg∏oÊç
Ojczyzny;

lej „zezwoleniem”, mogà si´ równie˝ ubiegaç ˝o∏nierze, je˝eli to jest uzasadnione wykonywaniem przez
nich prac zarobkowych lub spo∏ecznych albo przynale˝noÊcià do stowarzyszeƒ lub organizacji spo∏ecznych, zwiàzanych z obronnoÊcià paƒstwa.
§ 3. 1. Zezwolenia udziela si´ na pisemny wniosek
zainteresowanego ˝o∏nierza, który sk∏ada si´ do w∏aÊciwego organu wojskowego za poÊrednictwem wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce sta∏ego pobytu ˝o∏nierza.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2, w∏aÊciwy
organ wojskowy mo˝e uzale˝niç udzielenie zezwolenia
od opinii udzielonej przez podmiot zatrudniajàcy ˝o∏nierza, stowarzyszenie lub innà organizacj´ spo∏ecznà,
którego cz∏onkiem jest ˝o∏nierz.
§ 4. 1. Zezwolenia udziela si´ w formie decyzji administracyjnej, okreÊlonej w art. 107 Kodeksu post´powania administracyjnego, z równoczesnym wskazaniem czasokresu zezwolenia i przypadków, podczas
których ˝o∏nierz mo˝e nosiç umundurowanie oraz odznaki i oznaki wojskowe.
2. Zezwolenia udziela si´ na czas nie d∏u˝szy ni˝
5 lat lub na czas nieokreÊlony, w zale˝noÊci od opinii:

3) w czasie wyg∏aszania prelekcji dotyczàcych historii
lub obronnoÊci paƒstwa w jednostkach wojskowych, szko∏ach, zak∏adach pracy lub organizacjach
spo∏ecznych;

1) podmiotu zatrudniajàcego ˝o∏nierza, stowarzyszenia lub innej organizacji spo∏ecznej, których cz∏onkiem jest ˝o∏nierz;

4) w czasie spotkaƒ autorskich zwiàzanych z w∏asnà
twórczoÊcià nawiàzujàcà do historii lub obronnoÊci
paƒstwa;

2) w∏aÊciwego organu wojskowego prowadzàcego
ewidencj´ ˝o∏nierza o wywiàzywaniu si´ przez niego
z powszechnego obowiàzku obrony, jak równie˝ od

5) w czasie uroczystoÊci osobistych i rodzinnych.

3) motywów, jakie ˝o∏nierz wskaza∏ w swojej proÊbie.

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, upowa˝nia
do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych we wzorach i kolorach aktualnie obowiàzujàcych w myÊl przepisów wydanych na podstawie art. 67
ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawà”, w stopniu wojskowym
posiadanym przez ˝o∏nierza.
§ 2. O udzielenie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych, zwanego da———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874 i Nr 139,
poz. 1326.

§ 5. W∏aÊciwy organ wojskowy mo˝e odmówiç
udzielenia zezwolenia, je˝eli jego udzielenie narusza∏oby szczególnà ochron´ munduru wojskowego, przyznanà w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,
poz. 130, z póên. zm.2)).
§ 6. 1. Organem wojskowym w∏aÊciwym do udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia albo cofni´cia
zezwolenia jest szef wojewódzkiego sztabu wojskowego w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce sta∏ego pobytu
˝o∏nierza.
———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.
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2. Od decyzji organu, o którym mowa w ust. 1, s∏u˝y
˝o∏nierzowi odwo∏anie do Ministra Obrony Narodowej.
§ 7. 1. Decyzj´ o udzieleniu, odmowie lub cofni´ciu
zezwolenia dor´cza si´ ˝o∏nierzowi i przesy∏a w∏aÊciwemu wojskowemu komendantowi uzupe∏nieƒ.
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§ 9. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝ do
spraw o udzielenie zezwolenia, wszcz´tych i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

2. ˚o∏nierz, który utraci∏ decyzj´, mo˝e zwróciç si´
do organu, o którym mowa w § 6 ust. 1, o wydanie duplikatu tej decyzji.

§ 10. Przepisy rozporzàdzenia nie naruszajà odr´bnych przepisów dotyczàcych mundurów wojskowych
innych ni˝ okreÊlone w § 1 ust. 2, w tym mundurów
polskich formacji i organizacji wojskowych u˝ywanych
przez cz∏onków stowarzyszeƒ w∏aÊciwych dla okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci kombatanckiej.

§ 8. 1. Zezwolenia na noszenie umundurowania
oraz odznak i oznak wojskowych wydawane wed∏ug
wzoru ustalonego na podstawie dotychczasowych
przepisów zachowujà wa˝noÊç nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2003 r. i nie podlegajà wymianie ani przed∏u˝eniu wa˝noÊci.

§ 11. Traci moc zarzàdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 1993 r. w sprawie zasad
i trybu udzielania ˝o∏nierzom nie pe∏niàcym czynnej
s∏u˝by wojskowej zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (M. P. Nr 19,
poz. 184).

2. Zezwolenia na noszenie umundurowania oraz
odznak i oznak wojskowych mogà byç wydawane wed∏ug dotychczasowego wzoru nie d∏u˝ej ni˝ do dnia
31 grudnia 2003 r., z tym ˝e nie wype∏nia si´ w nich rubryki o przed∏u˝eniu wa˝noÊci.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

