
Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia ……………………………

zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania, legitymacji 

i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tj. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1795) zarządza się, co następuje:

 § 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych 
(miejskich) (Dz. U. Nr 112, poz. 1593z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego 
są: 

1) kurtka nieprzemakalna ¾ z podpinką w kolorze ciemnogranatowym, 

2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, 
o kroju prostym, 

3) spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym, 

5) koszula w kolorze granatowym z długim rękawem, 

6) koszula w kolorze granatowym z krótkim rękawem, 

7) polar,

9) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym
w kolorze czarnym, 

10) czapka zimowa typu „dokerka”, 

11) czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym, 

12) buty letnie

2. Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego 
są: 

1) marynarka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym, 



2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, 
o kroju prostym, 

3) spódnica damska o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym, 

4) koszula w kolorze białym z długim rękawem, 

5) koszula w kolorze białym z krótkim rękawem, 

6) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym
w kolorze czarnym, 

7) płaszcz męski i damski w kolorze ciemnogranatowym,

8) półbuty męskie,

9) czółenka damskie,

10) buty zimowe męskie,

11) buty zimowe damskie,

12) sznur galowy.

2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru polowego są 
w szczególności: 

1) kombinezon dwuczęściowy – spodnie + bluza, 

2) koszulka typu polo 

3) buty taktyczne wysokie.

2. Wzory ubioru specjalnego oraz jego oznakowanie określa załącznik nr 3 do 
rozporządzenia.

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

1. Zasadniczymi elementami umundurowania uzupełniającego są w szczególności:

1) pas główny skórzany w kolorze czarnym, 

2) pasek skórzany do spodni

3) pas taktyczny

4) krawat w kolorze czarnym, 

5) rękawiczki w kolorze czarnym, 

6) skarpety w kolorze ciemnogranatowym. 



7) rajstopy damskie

8) kamizelka taktyczna,

9) bielizna termoaktywna: legginsy + podkoszulek z długim rękawem.

2. Opis umundurowania uzupełniającego określa załącznik nr 10 do niniejszego 
rozporządzenia.

§ 2. Dopuszcza się noszenie przez funkcjonariuszy straży gminnych (miejskich) składników 
umundurowania według dotychczasowych wzorów nie później niż do ……………… r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od daty ogłoszenia.



Załącznik Nr 1

OPIS SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA PODSTAWOWEGO

1. Kurtka nieprzemakalna długości ¾ z podpinką.

Kurtka  jednorzędowa  jest  wykonana  z  tkaniny  w  kolorze  podstawowym

granatowym, laminowana membraną paroprzepuszczalną, wiatroodporną i wodoszczelną.

Siatkowa podszewka. Szwy klejone. Ocieplana podpinką wykonaną z tkaniny pikowanej

w „karo”  w kolorze  granatowym lub  czarnym z  możliwością  jej  odpięcia  i  wpięcia.

Podpinka  mocowana  do  kurtki  na  całej  długości  zamkiem  błyskawicznym.  Kurtka

długości 3/4. W dolnej części kurtki są umieszczone dwie wpuszczane kieszenie zapinane

na  zamek  błyskawiczny.  W  pasie  kurtki,  w  jej  tylnej  części,  znajduje  się  regulacja

obwodu. U dołu kurtki  znajduje  się  wewnętrzny ściągacz dolny.  Na wysokości  klatki

piersiowej dwie nakładane kieszenie, z prostymi patkami zapinanymi na jeden kryty rzep

– w patki wszyte wypustki o szerokości 0,3 cm w kolorze żółtym. Na lewej kieszeni patka

na znak identyfikacji indywidualnej, z metalowym oczkiem kaletniczym, przyszywana w

górnej części  kieszeni,  w dolnej mocowana na rzep.  Na połączeniu rękawa ze szwem

barkowym wszyte  stebnowane naramienniki  mocowane do kurtki  za  pomocą małego,

krytego guzika. Kołnierz kurtki w formie odcinanej stójki. Wewnątrz kołnierza chowany

kaptur przeciwdeszczowy. Kaptur zapinany na rzep. Brzeg kaptura wykończony tunelem, 

w którym umieszczono sznurek zakończony stoperem, umożliwiający ściągnięcie kaptura

wokół twarzy. Kurtka zapinana na zamek błyskawiczny rozpinany obustronnie w kolorze

granatowym,  kryty  stebnowaną  listwą  zapinaną  na  rzepy.  Rękawy kurtki  zakończone

mankietem  regulowanym  na  pasku  z  tkaniny  w  kolorze  srebrnym  odblaskowym.  W

szwach  bocznych  kurtki  znajdują  się  rozcięcia  zapinane  na  zamek  błyskawiczny,

przystosowane do wkładania i wyjmowania broni służbowej. Na obu rękawach kurtki,

pośrodku,  w  odległości  6  cm  od  kuli  rękawa,  miejsce  na  emblemat  straży  gminnej

(miejskiej). Na lewym rękawie, pośrodku, między barkiem a łokciem, nakładana kieszeń,

z prosta patką zapinana na jeden kryty rzep – w patki wszyte wypustki o szerokości 0,3

cm w kolorze żółtym. Z przodu kurtki, na lewej piersi, nad kieszenią, umieszczony napis

w kolorze żółtym „STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)”. Wewnątrz kurtki znajdują się trzy



wewnętrzne  kieszenie  (kieszeń  na  telefon  zapinana  na  rzep,  kieszeń  na  dokumenty

zapinana na zamek błyskawiczny oraz duża kieszeń otwarta). Tył kurtki jednoczęściowy z

umieszczonym napisem w kolorze żółtym „STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)”.

2. Koszula męska lub damska z długim rękawem.

Koszula jest wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej koloru granatowego. Koszula

zapinana na guziki w kolorze koszuli. Na lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa. Po

obu stronach plisy stebnówka. Na wysokości piersi naszyte symetrycznie kieszenie. Na

lewej kieszeni (lub nad nią) patka na znak identyfikacji indywidualnej,  z obszywanym

oczkiem, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Pośrodku

kieszeni odszyte na zewnątrz fałdy przestebnowane. Patka lewa naszyta w ten sposób, aby

został  otwór  na  długopis.  Nad prawą  kieszenią  napis  dwurzędowy w kolorze  żółtym

„STRAŻ GMINNA (MIEJSKA). Tył koszuli prosty i z odciętym karczkiem. Przez całą

linię  barków wszyta  wypustka  o szerokości  0,3 cm w kolorze  żółtym.  Rękaw prosty

jednoczęściowy.  Dół  rękawa  wszyty  w  mankiet  zapinany  na  jeden  guzik  w  kolorze

koszuli. W dole rękawa wykonane rozcięcie obszyte plisą. Na ramionach koszuli, lekko

ku  przodowi,  

są umieszczone naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami, o długości

dopasowanej  odpowiednio  do  długości  ramienia,  zapięte  na  guzik  w kolorze  koszuli.

Kołnierz podwójny, usztywniony z odciętą stójką, zapinany na mały guziczek w kolorze

koszuli.  Krawędzie  patek,  mankietów,  kieszeni,  naramienników,  kołnierza  oraz  plisy

przodu stebnowane. Na rękawach, pośrodku, w odległości 6 cm od kuli rękawa, naszyty

emblemat  straży  gminnej  (miejskiej).  Koszula  damska  odpowiednio  zmodyfikowana,  

to znaczy dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

3. Koszula męska lub damska z krótkim rękawem.

Koszula jest wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej koloru granatowego. Koszula

zapinana na guziki w kolorze koszuli. Na lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa. Po

obu stronach plisy stebnówka. Na wysokości piersi naszyte symetrycznie kieszenie. Na

lewej kieszeni (lub nad nią) patka na znak identyfikacji indywidualnej,  z obszywanym

oczkiem, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Pośrodku

kieszeni odszyte na zewnątrz fałdy przestebnowane. Patka lewa naszyta w ten sposób, aby

został  otwór  na  długopis.  Nad prawą  kieszenią  napis  dwurzędowy w kolorze  żółtym



„STRAŻ GMINNA (MIEJSKA). Tył koszuli prosty i z odciętym karczkiem. Przez całą

linię  barków wszyta  wypustka  o szerokości  0,3 cm w kolorze  żółtym.  Rękaw prosty

jednoczęściowy,  długości  do  łokcia.  Dół  rękawa  zakończony  przestebnowanym

mankietem  o  szerokości  

3  cm. Na rękawach,  pośrodku,  w odległości  6 cm od kuli  rękawa,  naszyty emblemat

straży gminnej (miejskiej).  Na ramionach koszuli,  lekko ku przodowi,  są umieszczone

naramienniki  wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami,  o długości dopasowanej

odpowiednio  do  długości  ramienia,  zapięte  na  guzik  w  kolorze  koszuli.  Kołnierz

podwójny, usztywniony z odciętą stójką, zapinany na mały guziczek w kolorze koszuli.

Kołnierz oraz plisy przodu stebnowane. Koszula damska odpowiednio zmodyfikowana, to

znaczy dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

4. Spodnie.

Spodnie  w kolorze  grantowym mają  dwie  cięte  boczne  kieszenie  oraz  dodatkowo na

udach naszyte dwie również boczne kieszenie zapinane na guziki przykryte patką.  Na

patkach dwurzędowy napis w kolorze żółtym „STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)”. Spodnie

posiadają  proste nogawki.  Na dole nogawek, regulator  szerokości  na rzepie.  Na pasie

znajdują  się  szlufki  do  paska  szerokiego.  Regulacja  obwodu  spodni  odbywa  się  za

pomocą regulatorów umieszczonych po bokach. Dodatkowo są wszyte, wewnątrz spodni,

na kolanach łaty wzmacniające. Wzdłuż szwów bocznych, na długości od dołu nogawek

do pasa, są wszyte wypustki o szerokości 0,3 cm w kolorze żółtym.

5. Polar.

Polar  jest  wykonany z polaru antypilingowego w kolorze podstawowym granatowym,

wzmocniona tkaniną poliestrową powlekaną mieszanką paroprzepuszczalną w przedniej 

i tylnej części barków oraz na rękawach na odcinku od łokcia do mankietu. Wzmocnienie

tkaniny zakończone w przedniej i tylnej części barków wypustką o szerokości 0,3 cm  

w kolorze żółtym. Z tej  samej  tkaniny co wzmocnienia,  na wysokości  piersi,  z  lewej

strony  naszyta  kieszeń.  Na  kieszeni  patka  na  znak  identyfikacji  indywidualnej,  

z  metalowym oczkiem kaletniczym,  przyszywana  w górnej  części  kieszeni,  w dolnej

mocowana na rzep. Patka kieszeni naszyta w ten sposób, aby został otwór na długopis. 

Na ramionach polaru, lekko ku przodowi, są umieszczone naramienniki wszyte w szew

łączący  kulę  rękawa  z  barkami.  Naramienniki  wykonane  z  tej  samej  tkaniny  co



wzmocnienia i mocowane za pomocą napy. Polar zapinany z przodu na całej długości na

zamek błyskawiczny, rozpinany obustronnie, w kolorze granatowym, pod szyją stójka.

Dół  i  mankiety  zakończone ściągaczem.  Na przodzie,  poniżej  linii  pasa,  są  przyszyte

zapinane na zamek błyskawiczny kieszenie boczne ukośnie wpuszczane do środka. Na

rękawach, pośrodku, w odległości 6 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat straży gminnej

(miejskiej). Z przodu kurtki, na lewej piersi, nad kieszenią umieszczony napis w kolorze

żółtym  „STRAŻ  GMINNA  (MIEJSKA)”.  Z  tyłu  napis  w  kolorze  żółtym  „STRAŻ

GMINNA (MIEJSKA)”. 

6. Czapka służbowa letnia typu sportowego.

Czapka letnia jest wykonana z tkaniny w kolorze granatowym, z wygiętym daszkiem na

przodzie.  Wokół  czapki  biegnie  żółtogranatowy  szachownica.  Z  przodu  na  czapce

umieszcza  się  wizerunek  stylizowanego  orła  z  napisem  „Straż  Gminna  (Miejska)”.

Czapka posiada cztery dodatkowe otwory wentylacyjne. Daszek czapki zakończony jest

wszytą wypustką o szerokości 0,3 cm w kolorze żółtym. 

7. Czapka zimowa typu „dokerka”.

Czapka zimowa jest wykonana z dzianiny w kolorze podstawowym granatowym – polaru

antypilingowego,  z  wywinięciem  o  wysokości  do  10  cm,  wykonanym  z  dzianiny

akrylowej  o  grubym  i  zwartym  splocie.  W  przedniej  części  wywinięcia  czapki  jest

naszyty stylizowany orzeł z napisem „Straż Gminna (Miejska)”.

8. Buty letnie.

Buty  letnie  są  wykonane  z  wysokogatunkowej,  gładkiej,  naturalnej  skóry.  Wysokość

butów za kostkę. Podeszwy butów są olejoodporne i antypoślizgowe.



Załącznik nr 3

OPIS SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA POLOWEGO

1. Kombinezon dwuczęściowy: bluza i spodnie.

Kombinezon  jest  wykonany  z  wysokogatunkowej  tkaniny  w  kolorze  czarnym.

Kombinezon składa się z bluzy i spodni w tym samym kolorze. Bluza ma prosty krój.

Zapinana jest  na guziki kryte stebnowaną listwą. Na ramionach bluzy są umieszczone

naramienniki.  Na piersi są naszyte dwie kieszenie zapinane na guziki przykryte patką,

ustawione pod kątem, aby ułatwić do nich dostęp. Obok lewej kieszeni pionowa patka na

znak  identyfikacji  indywidualnej,  z  metalowym  oczkiem  kaletniczym,  przyszywana  

w górnej części, w dolnej mocowana na rzep. Z tyłu bluzy, z lewej strony, na wysokości

pasa  znajduje  się  jedna  wpuszczana  kieszeń  zamykana  na  zamek  błyskawiczny.  Na

prawym  ramieniu  jest  umieszczona  jedna  kieszeń  zapinana  z  boku  na  zamek

błyskawiczny, wszyty pionowo w przedniej krawędzi. Z tyłu za kieszenią jest miejsce na

długopis.  Wewnątrz  bluzy znajdują  się  dwie  płaskie  kieszenie  zapinane  na  rzepy (na

telefon komórkowy i na opatrunek). Mankiety rękawów są ściągane patką z rzepem. W

miejscu wszycia rękawów znajdują się zaszewki, przypominające skrzela. Na rękawach,

pośrodku,  w  odległości  7  cm  od  kuli  rękawa,  naszyty  emblemat  straży  gminnej

(miejskiej).  Na  łokciach,  wewnątrz  rękawów,  znajdują  się  łaty  wzmacniające.  Pod

pachami, przy wszyciu rękawów, znajdują się otwory, umożliwiające wentylację. U góry

znajduje się kołnierz ze stójką spinaną patką z rzepem, który można nosić wyłożony lub

postawiony.  Nad lewą górną kieszenią  umieszczony napis w kolorze żółtym „STRAŻ

GMINNA (MIEJSKA)”. Na plecach bluzy umieszczony napis w kolorze żółtym „STRAŻ

GMINNA (MIEJSKA)”. Długość bluzy powinna być taka, aby w pozycji siedzącej dolna

jej krawędź sięgała do płaszczyzny siedzenia. Spodnie mają dwie cięte boczne kieszenie

oraz  dodatkowo na udach naszyte  dwie  również  boczne kieszenie  zapinane  na guziki

przykryte patką. Spodnie posiadają proste nogawki. Na dole nogawek, tasiemki w tunelu.

Dodatkowo znajdują  się  gumowane  taśmy,  do  przekładania  pod piętą,  przypinane  do

spodni  za  pomocą  guzika,  mające  za  zadanie  utrzymać  nogawkę  w  bucie.  Na  pasie

znajdują  się  szlufki  do  paska  szerokiego  

i wąskiego. Regulacja obwodu spodni odbywa się za pomocą regulatorów umieszczonych



po bokach.  Dodatkowo są wszyte,  wewnątrz  spodni,  na pośladkach,  kolanach oraz  w

kroku łaty wzmacniające. Do spodni przynależą szelki mocowane do spodni za pomocą

guzików. Spodnie nosi się włożone do butów.

2. Czapka letnia z daszkiem typu sportowego.

Czapka  letnia  jest  wykonana  z  tkaniny  takiej  samej  jak  kombinezon,  w  kolorze

podstawowym  czarnym,  z  wygiętym  daszkiem  na  przodzie.  Czapka  posiada  cztery

dodatkowe  otwory  wentylacyjne.  Z  przodu  na  czapce  umieszcza  się  wizerunek

stylizowanego orła z napisem „Straż Gminna (Miejska)”.

3. Koszulka polo.

Koszula polo z leżącym kołnierzykiem, z krótkim rękawem, jest wykonana z dzianiny  

w kolorze granatowym. Koszula z przodu zapinana na 3 guziki w kolorze koszuli.  Od

strony wewnętrznej połączenie kołnierzyka i pleców wykończone taśmą. Na ramionach są

umieszczone naramienniki. Z przodu, po lewej stronie, jest naszyta kieszeń zewnętrzna 

z patką zapinaną na guzik. Patka kieszeni jest naszyta w ten sposób, aby został otwór na

długopis. Nad lewą górną kieszenią jest umieszczony napis w kolorze żółtym „STRAŻ

GMINNA (MIEJSKA)”. Na plecach znajduje się napis „STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)”.

Na rękawach,  pośrodku,  w odległości  6  cm od kuli  rękawa,  naszyty  emblemat  straży

gminnej  (miejskiej).  Na  lewej  kieszeni  patka  na  znak  identyfikacji  indywidualnej,  

z obszywanym oczkiem, przyszywana w górnej części kieszeni, w dolnej mocowana na

rzep.

4. Buty taktyczne wysokie.

Buty taktyczne w kolorze czarnym są wykonane z impregnowanej, wodoodpornej skóry

oraz innego materiału, pozwalającego na odpowiednią wentylację buta przy zachowaniu

podwyższonej  wytrzymałości.  Buty  posiadają  wykonaną  z  wytrzymałego  materiału

wyściółkę  oraz  wyciąganą,  amortyzującą  wkładkę  z  otworami  wentylacyjnymi.  Buty

posiadają  system  szybkiego  sznurowania.  Obuwie  jest  odporne  na  poślizgi,  z  olejo  

i kwasoodporną podeszwą o bieżniku dobrze trzymającym się podłoża.



Załącznik Nr 2

OPIS UMUNDUROWANIA WYJŚCIOWEGO

1. Mundur wyjściowy:  męski  –  marynarka  ze  spodniami;  damski  –  marynarka ze

spódnicą.

Marynarka jednorzędowa z wykładanym kołnierzem i wyłogami, zapinana z przodu na

cztery  duże  guziki  mundurowe,  jest  wykonana  z  tkaniny  w  kolorze  podstawowym

granatowym.  Marynarka  jest  swobodna  w  ramionach,  w  pasie  lekko  dopasowana,  

z lekkimi nabiegami w szwach bocznych powyżej pasa do wszycia rękawów. Ramiona są

spadziste  i  opływowe,  lekko  podwyższone  wkładami  barkowymi.  Na  ramionach

marynarki są umieszczone, przesunięte do przodu, naramienniki wszyte w szew łączący

kulę rękawa z barkami. Naramienniki są zapięte na mały guzik mundurowy. Pod prawym

naramiennikiem znajduje się mały guzik w kolorze granatowym – do mocowania sznura

galowego. Na piersiach i poniżej linii pasa są naszyte kieszenie z patkami, zapinane na

mały guzik mundurowy. Na środku kieszeni,  na zewnątrz,  są umieszczone fałdki,  od

spodu zszyte i rozprasowane. Na lewej kieszeni znajduje się patka na znak identyfikacji

indywidualnej,  z  metalowym  oczkiem  kaletniczym,  przyszywana  w  górnej  części

kieszeni, w dolnej mocowana na rzep. Tył marynarki ze szwem pośrodku. Szwy boczne

są  zakończone  u  dołu  otwartym  rozporkiem.  Rękawy  są  gładkie  z  mankietami

zapinanymi na duży guzik mundurowy. Na rękawach, pośrodku, w odległości 6 cm od

kuli  rękawa,  naszyty  emblemat  straży  gminnej  (miejskiej).  Krawędzie  przodów,

kołnierza,  kieszenie  

i patki są stebnowane podwójną stebnówką. Dół marynarki, naramienniki i rozporki nie

są stebnowane. Całość marynarki jest wykończona podszewką w kolorze podstawowym

granatowym. W górnych częściach obydwu przodów znajdują się kieszenie wewnętrzne,

zapinane  na  zapinkę  i  guzik.  Długość  marynarki  powinna  być  taka,  aby  w  pozycji

siedzącej

dolna  jej  krawędź  sięgała  do  płaszczyzny  siedzenia,  a  krawędź  rękawów  do  nasady

kciuka.

Marynarka  damska  odpowiednio  zmodyfikowana,  to  znaczy  dostosowana  krojem  do

kobiecej sylwetki.



Spodnie są wykonane z tkaniny w kolorze podstawowym granatowym. Spodnie proste

bez  mankietów  z  nogawkami  lekko  zwężającymi  się  ku  dołowi.  W  górnej  części

przodów spodni są wykonane boczne, ukośne kieszenie, wpuszczane do środka. Z tyłu

spodni, po prawej stronie, znajduje się kieszeń wpuszczana z patką zapięta na granatowy

guzik.  

Z  przodu  spodni  wykonany  rozporek  zapinany  na  kryty  zamek  błyskawiczny.  Góra

spodni  wykończona  regulowanym  paskiem,  na  którym  rozmieszczono  szlufki.  Na

wierzchu paska znajdują się dwa regulatory obwodu pasa. W przednich częściach spodni

podszyta podszewka. Dół spodni wykończony obrębem. Przy krawędzi dołu nogawek

podszyta  specjalna  taśma wzmacniająca.  Wzdłuż  szwów bocznych,  na  całej  długości

spodni,  są wszyte wypustki o szerokości 0,3 cm w kolorze żółtym. Spodnie damskie

odpowiednio zmodyfikowanie, to znaczy dostosowane krojem do kobiecej sylwetki.

Spódnica  jest  wykonana  z  tkaniny  w  kolorze  podstawowym  granatowym,  o  kroju

prostym  lekko  zwężonym  ku  dołowi,  na  środku  tyłu  zapinana  na  kryty  zamek

błyskawiczny.  

W części dolnej tyłu spódnicy kryty rozporek. Na przodach i tyłach spódnicy odszyte

zaszewki dopasowujące.  Góra spódnicy wykończona paskiem zapiętym na guzik.  Dół

spódnicy  wykończony  obrębem.  Całość  wykończona  wszytą  w  pasek  podszewką  

w  kolorze  podstawowym  granatowym.  Długość  spódnicy  powinna  być  taka,  aby  w

pozycji stojącej sięgała dolnej linii kolan.

2. Płaszcz wyjściowy męski lub damski.

Płaszcz  wyjściowy,  o  typowym  kroju  dwurzędowym,  z  wykładanym  kołnierzem  

i  wyłogami.  Wykonany  jest  z  tkaniny  w  kolorze  podstawowym  granatowym,  na

podszewce  poliestrowej  koloru  czarnego.  Przód  i  tył  płaszcza  z  karczkiem.  Płaszcz

zapinany na 6 dużych guzików. Brak podtrzymywaczy do paska. Na połączeniu rękawa

ze  szwem barkowym są  wszyte  stebnowane  naramienniki  mocowane  do płaszcza  za

pomocą małego guzika. Na przodzie płaszcza są umieszczone dwie kieszenie skośne z

listwą  

i patkami (klapkami). W lewym i prawym przodzie podszewki są umieszczone kieszenie

wewnętrzne  z  dwiema  wypustkami.  Z  tyłu  płaszcza,  pośrodku,  znajduje  się  szew  

z rozcięciem w dolnej  części  oraz wszyte  poziomo do bocznych szwów dwa krótkie



paski zachodzące na siebie, zapięte na dwa guziki. Rękawy są gładkie, bez mankietów i

patek.  Na rękawach, pośrodku, w odległości 6 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat

straży gminnej (miejskiej). Płaszcz dla kobiet odpowiednio zmodyfikowany, to znaczy

dostosowany krojem do kobiecej sylwetki.



3. Czapka wyjściowa.

Czapka  wyjściowa  jest  wykonana  z  tkaniny  w  kolorze  podstawowym  granatowym  

z otokiem, z szachownicą w kolorze żółtogranatowym. Na taśmie otokowej umieszcza

się dystynkcje. Daszek koloru czarnego. Nad daszkiem przymocowany pasek skórzany

na  dwóch  małych  guzikach  mundurowych.  Na  czapce,  nad  otokiem,  jest  naszyty

stylizowany orzeł z napisem „Straż Gminna (Miejska)”.

4. Koszula wyjściowa biała męska lub damska z długim rękawem.

Koszula męska jest wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej koloru białego, lekko

dopasowana  szwami  bocznymi.  Koszula  zapinana  na  guziki  w  kolorze  koszuli.  Na

lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa wykończona stebnówką po obu stronach. Na

wysokości lewej piersi naszyta prosta kieszeń. Tył prosty. Rękaw prosty jednoczęściowy.

Dół rękawa wszyty w usztywniony mankiet zapinany na jeden guzik w kolorze koszuli.

Kołnierz usztywniony z odciętą stójką. Krawędzie mankietów, kieszeni i kołnierza oraz

plisy  przodu  stebnowane.  Koszula  damska  odpowiednio  zmodyfikowana,  to  znaczy

dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

5. Koszula wyjściowa biała męska lub damska z krótkim rękawem.

Koszula męska jest wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej koloru białego, lekko

dopasowana  szwami  bocznymi.  Koszula  zapinana  na  guziki  w  kolorze  koszuli.  Na

lewym przodzie, pośrodku, odszyta plisa wykończona stebnówką po obu stronach. Na

wysokości  piersi  naszyte  symetrycznie  kieszenie.  Na  lewej  kieszeni  patka  na  znak

identyfikacji  indywidualnej,  z  obszywanym  oczkiem,  przyszywana  w  górnej  części

kieszeni,  w dolnej  mocowana  na  rzep.  Pośrodku kieszeni  odszyte  na  zewnątrz  fałdy

przestebnowane. Tył koszuli z kontrafałdą na środku i z odciętym karczkiem. Rękaw

prosty  jednoczęściowy  

o długości do łokcia. Dół rękawa zakończony przestebnowanym mankietem o szerokości

3 cm. Na rękawach, pośrodku, w odległości 6 cm od kuli rękawa, naszyty emblemat

straży gminnej (miejskiej).  Na ramionach koszuli, lekko ku przodowi, są umieszczone

naramienniki wszyte w szew łączący kulę rękawa z barkami, o długości dopasowanej

odpowiednio  do  długości  ramienia,  zapięte  na  guzik  w  kolorze  koszuli.  Kołnierz

usztywniony z odciętą stójką. Krawędzie patek, mankietów, kieszeni, naramienników  



i kołnierza oraz plisy przodu stebnowane. Koszula damska odpowiednio zmodyfikowana,

to znaczy dostosowana krojem do kobiecej sylwetki.

6. Półbuty męskie.

Półbuty męskie są wykonane ze skóry naturalnej licowej, bydlęcej w kolorze czarnym.

Wnętrze  półbutów wyłożone podszewką  naturalną  z  wyściółką  piankowaną w części

śródstopia.  Spody  charakteryzują  się  dużą  wytrzymałością  na  wielokrotne  zginanie  

i rozciąganie oraz odpornością na ścieranie i zmiany temperatury. Cholewki od strony

wewnętrznej  mają  podszewkę  oraz  wyściółkę  ze  skóry  bydlęcej  licowej  w  kolorze

naturalnym. Podeszwa posiada bieżnik antypoślizgowy.

7. Czółenka damskie.

Czółenka damskie są wykonane ze skóry naturalnej licowej, bydlęcej w kolorze czarnym,

na  niskim  półsłupku.  Wnętrze  czółenek  wyłożone  podszewką  naturalną  z  wyściółką

piankowaną w części śródstopia. Cholewki od strony wewnętrznej mają podszewkę ze

skóry bydlęcej licowej w kolorze naturalnym. Podeszwa posiada bieżnik antypoślizgowy.

8. Buty zimowe męskie.

Buty są o wysokości  ponad kostkę,  wykonane ze skóry naturalnej  licowej,  bydlęcej  

w kolorze czarnym, ocieplane, zapinane na zamki błyskawiczne, umieszczone w bokach

cholewek  od  wewnętrznych  stron  nóg.  Wierzchy  obuwia  nie  mogą  być  ozdobnie

wyszywane,  wytłaczane  ani  dziurkowane.  Podeszwa  zewnętrzna  na  niskim  obcasie

posiadająca bieżnik antypoślizgowy.

9. Buty zimowe damskie.

Buty są o wysokości  przed  kolano,  wykonane ze  skóry naturalnej  licowej,  bydlęcej  

w kolorze czarnym, ocieplane, zapinane na zamki błyskawiczne, umieszczone w bokach

cholewek  od  wewnętrznych  stron  nóg.  Podeszwa  zewnętrzna  na  niskim  obcasie

posiadająca bieżnik antypoślizgowy.

10. Sznur galowy.

Sznur galowy jest koloru złotego. Zawiesza się go na prawym ramieniu, przypinając do

guzika znajdującego się pod pagonem przy wszyciu pagonu w rękaw, natomiast warkocz

sznura przypina się do pierwszego górnego guzika marynarki wyjściowej.

Sznur galowy składa się z:



• pojedynczego sznura w kształcie pętli przewieszonego przez ramię pod naramiennikiem

i ułożonego pionowo pod pachą rękawa,

• splecionego odcinka w formie warkocza z jednym pojedynczym sznurkiem na dole

warkocza,  zakończonego  metalowym  wisiorkiem,  ułożonego  na  prawym  przodzie

marynarki wyjściowej i przypiętego do górnego guzika przodu marynarki wyjściowej.



Załącznik Nr 10

OPIS SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

1. Pas główny skórzany.

Pas  jest  wykonany  z  naturalnej  skóry  licowej  barwionej  na  czarno,  wykończony  na

półmat.  Pas jest  zakończony metalową srebrną sprzączką.  Na pas jest założona luźno

ruchoma  przesuwka.  Części  metalowe  pasa  są  wykonane  z  błyszczącego  metalu  w

kolorze srebrnym.

2. Pasek skórzany do spodni

Pasek jest wykonany z naturalnej skóry licowej. Skóra czarna, gładka wykończona na

półmat. Klamra w kolorze srebrnym. Na pasek jest założona luźno ruchoma przesuwka.

Rodzaj zapięcia − sprzączka. Części metalowe pasa są wykonane z błyszczącego metalu

w kolorze srebrnym.

3. Pas taktyczny.

Pas  taktyczny  „oporządzeniowy”.  Regulowany  obustronnie  za  pomocą  taśmy

samoszczepiającej  z  dwoma  dodatkowymi  zabezpieczeniami  tworzywowymi.  Od

wewnątrz jest podszyty taśmą. Pas ma zapięcie z potrójnym zabezpieczeniem.

4. Rękawiczki skórzane zimowe.

Rękawiczki  skórzane  zimowe są  wykonane  ze  skóry  w kolorze  czarnym z  wkładem

ocieplającym dzianinowym z poliakrylonitrylu  w kolorze  białym.  Szyte  od wewnątrz

maszynowo.  Na  stronie  grzbietowej  rękawiczki  mają  trzy  ozdobne  przeszycia

maszynowe  (netki).  W przegubie,  po  stronie  chwytnej,  jest  wszyta  guma  ściągająca

rękawiczkę w nadgarstku. Brzeg rękawiczki jest podłożony i przestebnowany.

5. Bielizna termoaktywna: legginsy i podkoszulek z długim rękawem.

Bielizna  termoaktywna  jest  wykonana  z  lekkiego  i  przewiewnego  materiału

o właściwościach  antybakteryjnych,  antyalergicznych  i  termicznych,  zapewniającego

doskonałą izolację ciepła. Bielizna ta powinna zapewnić suchość skóry, być elastyczna

i dopasowująca się do sylwetki. Nie powinna krępować ruchu. Szwy bielizny powinny

być płaskie. 

6. Kamizelka taktyczna.

Kamizelka taktyczna wykonana z dwóch rodzajów tkaniny typu cordura, przednie panele

pełne,  plecy wykonane z wytrzymałej  tkaniny siateczkowej.  Pełna regulacja  w pionie



i poziomie.  Prawa  strona  przód:  futerał  kajdanek  (dodatkowe  gumy  do  przenoszenia

kajdanek  jednorazowych),  futerał  RMG,  kieszeń  na  opatrunek  osobisty,  kieszeń

wewnętrzna na dokumenty zamykana na zamek, miejsce na napis „STRAŻ GMINNA

(MIEJSKA)” przypinany na rzep. Lewa strona przód: uchwyt latarki osobistej,  futerał

radiotelefonu,  kieszeń  cargo  mała,  kieszeń  cargo  duża,  etui  na  2 pary  rękawiczek

lateksowych,  uchwyt  latarki  patrolowej  (regulacja  objętości),  uchwyt  do  pałki  tonfy

(umożliwiający  przenoszenie  pałki  w  pozycji  pionowej;  pozwala  na  komfortowe

noszenie  pałki  na  kamizelce),  skryta  zewnętrzna  kieszeń  zamykana  na  rzep.  Tył

kamizelki:  uchwyt  ewakuacyjny,  miejsce  na  duży  napis  „STRAŻ  GMINNA

(MIEJSKA)” przypinany na rzep. 

7. Skarpety letnie  i zimowe.

Skarpety gładkie w kolorze czarnym.

8. Rajstopy damskie.

Rajstopy w kolorze beżowym, gładkie.

9. Krawat.

Krawat w kolorze czarnym wykonany z tkaniny jedwabnej poliestrowej. Krawat nosi się

zawiązany na węzeł podwójny windsorski. Węzeł powinien ściśle przylegać do zapiętego

kołnierzyka koszuli. Koniec części górnej krawata powinien nieznacznie nachodzić na

pasek od spodni.


