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Poz. 1313

1313
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 wrzeÊnia 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710 oraz z 2009 r. Nr 114,
poz. 957) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy S∏u˝by Wywiadu Wojskowego
(Dz. U. Nr 40, poz. 254) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusze na nakryciach g∏owy noszà
wizerunek or∏a na zasadach i wed∏ug wzoru
ustalonego dla Wojsk Làdowych.”;
2) w § 8 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Na guzikach kurtek mundurów wyjÊciowych,
galowych i s∏u˝bowych, p∏aszczy sukiennych
i letnich oraz czapek rogatywek umieszcza si´
znak or∏a, o którym mowa w § 7 ust. 1.
3. Wzory nakryç g∏owy z rozmieszczeniem or∏a,
o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz oznak stopni
s∏u˝bowych okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia (rys. 1—4).”;
3) w § 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcjonariusze mogà wyst´powaç wy∏àcznie w umundurowaniu wykonanym zgodnie
z ustalonym wzorem i barwà, z zastrze˝eniem ust. 3.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Funkcjonariusz, gdy jest to uzasadnione
charakterem wykonywanych zadaƒ s∏u˝bowych, mo˝e, za zgodà kierownika jednostki
organizacyjnej S∏u˝by Wywiadu Wojskowego, na czas wykonywania tych zadaƒ, wykorzystywaç umundurowanie lub jego cz´Êci
u˝ywane w Si∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”;
4) za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Umundurowanie, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w przepisach dotychczasowych, wydane funkcjonariuszom zostanie dostosowane do wzoru okreÊlonego
w niniejszym rozporzàdzeniu w terminie dwóch miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Obrony Narodowej: B. Klich
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 wrzeÊnia 2009 r. (poz. 1313)

NAKRYCIA G¸OWY

Rys. 1. Sposób rozmieszczenia or∏ów i oznak stopni s∏u˝bowych na czapkach rogatywkach i beretach:
a) szeregowy
b), e) starszy szeregowy
c), f) kapral
d), g) starszy kapral
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Rys. 2. Sposób rozmieszczenia or∏ów i oznak s∏u˝bowych na czapkach rogatywkach i fura˝erkach:
a), d) podporucznik
b), e) porucznik
c), f) kapitan
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Rys. 3. Wzór rozmieszczenia oznak stopni s∏u˝bowych:
a) starszy kapral
b) starszy plutonowy
c) starszy sier˝ant
d) starszy sier˝ant sztabowy
e) m∏odszy chorà˝y sztabowy
f) m∏odszy chorà˝y
g) rozmieszczenie gwiazdek na otoku
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Rys. 3a. Wzór rozmieszczenia oznak stopni s∏u˝bowych na otoku:
a) starszy kapral
b) m∏odszy chorà˝y sztabowy
c) genera∏ brygady

Rys. 4. Wzór rozmieszczenia oznak stopni s∏u˝bowych:
a) sier˝ant
b) starszy chorà˝y
c) kapitan
d) starszy kapral
e) pu∏kownik
f), g) genera∏ brygady
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