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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

Prezes Rady Ministrów  
RM-10-152-16  

 
 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o kombatantach oraz 
niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu 
powojennego z projektem aktu wykonawczego. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu 
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony 
Narodowej. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego 

Art. 1. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 202 dodaje się art. 203 w brzmieniu: 

„Art. 203. 1. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej ma prawo do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na 

własność oraz do jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych. 

2. Członek Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 

składa wniosek o wydanie ubioru mundurowego do wojskowego komendanta 

uzupełnień właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) numer PESEL, a w przypadku nieposiadania numeru PESEL – serię i numer 

dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

4) adres zamieszkania lub adres do korespondencji; 

5) informację o posiadanym stopniu wojskowym. 

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się: 

1) kopię legitymacji potwierdzającej członkostwo w Korpusie Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) kopię dokumentu potwierdzającego posiadany stopień wojskowy. 

5. Ubiór mundurowy wydaje dowódca jednostki budżetowej właściwy w sprawach 

zaopatrywania w dziale mundurowym, do którego wojskowy komendant uzupełnień 

przesyła wniosek, o którym mowa w ust. 2. 

6. Dowódca jednostki budżetowej właściwy w sprawach zaopatrywania w dziale 

mundurowym zawiadamia niezwłocznie członka Korpusu Weteranów Walk 
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o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, który złożył wniosek wymieniony w ust. 2, 

o miejscu i terminie wydania ubioru mundurowego. 

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, elementy ubioru 

mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej, okoliczności i sposób noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni 

wojskowych oraz jego wzór. 

8. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, bierze się pod uwagę: 

1) płeć członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

2) potrzebę zapewnienia tego, aby ubiór mundurowy był praktyczny i estetyczny; 

3) konieczność odróżnienia ubioru mundurowego od umundurowania używanego 

w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w art. 23a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Wydatki na pokrycie kosztów związanych z wydaniem ubioru mundurowego, 

o którym mowa w art. 203 ust. 1, są realizowane ze środków budżetu państwa, z części, 

której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.”; 

3) w art. 25 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zawiadamia 

niezwłocznie właściwy organ emerytalny lub rentowy albo właściwą jednostkę 

wypłacającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne oraz dowódcę 

jednostki budżetowej właściwego do wydania ubioru mundurowego, o pozbawieniu 

danej osoby uprawnień kombatanckich.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

W aktualnym stanie prawnym kwestie związane z członkami Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej są uregulowane w ustawie z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255), przy czym obowiązujące obecnie 

akty prawne nie regulują spraw dotyczących umundurowania weteranów. 

Intencją Ministerstwa Obrony Narodowej jest odtworzenie form specjalnego 

uhonorowania bohaterów, wzorując się na działaniach podjętych przez niepodległą 

Rzeczpospolitą w 1919 r. względem ostatnich żyjących Powstańców Styczniowych. 

Celem projektowanej regulacji prawnej jest podkreślenie, że państwo polskie uznaje 

i honoruje członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej (między innymi Żołnierzy Wyklętych, Powstańców Warszawskich, żołnierzy 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie), jako żołnierzy Wojska Polskiego, przez 

przyznanie prawa do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami 

stopni wojskowych. Przyznane prawo będzie stanowiło wyraz uznania dla ich 

niezłomnej wojskowej postawy i zasług w walce o niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz podkreśli ciągłość tradycji żołnierskich pokoleń.  

Projektowana nowelizacja ustawy umożliwi Ministrowi Obrony Narodowej określenie 

wzoru ubioru mundurowego członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisach wykonawczych do ustawy zostaną 

uregulowane również okoliczności i sposób noszenia ubioru mundurowego oraz jego 

elementy.  

Jednocześnie proponuje się użycie określenia „ubiór mundurowy” zamiast 

„umundurowania”, z uwagi na konieczność odróżnienia takiego ubioru od używanych 

przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mundurów, albowiem zgodnie z art. 10 

ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38), 

mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej 

jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo służby. Powyższa 

regulacja prowadzi do konstatacji, że mundur jest ubiorem oznaczającym przynależność 

konkretnych osób do aktualnie funkcjonujących i realizujących określone zadania 
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jednostek organizacyjnych oraz służb, a co za tym idzie występuje konieczność 

odróżnienia tego typu ubioru od ubioru mającego na celu chęć upamiętnienia oraz 

uhonorowania działalności osób przynależących do Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dodatkowo zaproponowano wprowadzenie przepisów określających podmiot właściwy 

do wydania ubioru mundurowego, do którego należy złożyć wniosek w tej sprawie oraz 

elementy wniosku i rodzaje dokumentów wymaganych do dołączenia do wniosku. 

W tym zakresie proponuje się podawanie informacji o posiadanym stopniu wojskowym, 

w celu jego umieszczenia na wydawanym ubiorze mundurowym. W związku 

z powyższym niezbędne jest udokumentowanie faktu posiadania określonego stopnia 

wojskowego, poprzez dołączenie do wniosku o wydanie ubioru mundurowego 

dokumentu potwierdzającego posiadanie takiego stopnia. 

W projekcie proponuje się również rozszerzenie katalogu podmiotów informowanych, 

przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, o fakcie 

pozbawienia danej osoby uprawnień kombatanckich o organ właściwy do wydawania 

ubioru mundurowego Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej, w celu zapewnienia, aby osoby nieuprawnione nie otrzymywały ubioru 

mundurowego. Należy również stwierdzić, że fakt pozbawienia uprawnień 

kombatanckich będzie jednoznaczny z odebraniem prawa do noszenia ubioru 

mundurowego, co wynika z brzmienia proponowanego art. 203, zgodnie z którym 

prawo do noszenia ubioru mundurowego ma członek Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 

Koszty związane z wykonaniem ubioru mundurowego będą finansowane z budżetu 

państwa, z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej. Szacunkowy 

koszt jednostkowy wykonania ubioru mundurowego wynosi ok. 3800 zł. Aktualnie 

8615 osób jest członkami Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej. Na podstawie konsultacji ze środowiskami kombatanckimi liczbę osób, które 

prawdopodobnie wystąpią o wydanie ubioru mundurowego należy szacować na 

ok. 3000. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) projekt został udostępniony 
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w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego Centrum 

Legislacji i żaden podmiot nie zgłosił uwag w tym trybie. 

Projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Ocena OSR została dokonana w trybie § 42 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 

29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

Przedmiot projektowanego aktu prawnego nie jest sprzeczny z prawem Unii 

Europejskiej. 



Nazwa projektu 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 
Ministerstwo Obrony Narodowej 
 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 
lub Podsekretarza Stanu  
Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz 
 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 
Michał Wiater – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i 
Dziedzictwa; tel. 261-840-185 
 

Data sporządzenia 
30.09.2016 r. 
 
Źródło:  
Inicjatywa własna. 
 

Nr w wykazie prac:  
UD109 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt ustawy przyznaje członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej 
(między innymi Żołnierzom Wyklętym, Powstańcom Warszawskim, żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie) prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego.   
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Projektowana nowelizacja ustawy umożliwi Ministrowi Obrony Narodowej określenie wzoru ubioru 
mundurowego członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
W przepisach wykonawczych do ustawy zostaną uregulowane również okoliczności i sposób noszenia ubioru 
mundurowego oraz jego elementy.  
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Brak danych. 
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
1) członkowie 

Korpusu 
Weteranów Walk 
o Niepodległość 
Rzeczypospolitej 

 
 
 
 
 
2) Wojskowe 

Komendy 
Uzupełnień  

 
 
 
 
3) jednostki 

budżetowe, 
właściwe 
w sprawach 
zaopatrywania 
w dziale 
mundurowym 
(m.in. wojskowe 
oddziały 
gospodarcze) 
 

8615 osób 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 
 
 
 
 
 
 
36 

Urząd do Spraw 
Kombatantów 
i Osób 
Represjonowanych 
 
 
 
 
 
 
Ministerstwo 
Obrony Narodowej 
 
 
 
 
 
Ministerstwo 
Obrony Narodowej 

Podkreślenie, że Rzeczpospolita Polska uznaje 
i honoruje członków Korpusu Weteranów 
Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej (między innymi Żołnierzy Wyklętych, 
Powstańców Warszawskich, żołnierzy 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie), jako 
żołnierzy Wojska Polskiego, przez przyznanie 
prawa do otrzymania i noszenia ubioru 
mundurowego. 
 
W zakresie działania Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień, jako terenowych 
organów administracji wojskowej, znajdą się 
dodatkowe zadania związane 
z przyjmowaniem wniosków o wydanie 
munduru. 
 
W zakresie działania tych organów znajdą się 
dodatkowe zadania związane z wydaniem 
mundurów. 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Równocześnie z uzgodnieniami międzyresortowymi przeprowadzone zostały konsultacje publiczne z Urzędem 
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związkiem Powstańców Warszawskich oraz Światowym 
Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.  
Opinie o projekcie wyrazili Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej.  
Wątpliwości podniesione przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej zostały wyjaśnione w piśmie 
skierowanym do wnioskodawcy, natomiast sugestie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
dotyczące doprecyzowania danych zawartych w uzasadnieniu do projektu, zostały uwzględnione, o czym Urząd 
został poinformowany na piśmie. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z 2016 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie 
(0–10) 

Dochody ogółem            

budżet państwa            

JST            

pozostałe jednostki (oddzielnie)            

Wydatki ogółem 10,9 
mln 

10,9 
mln 

10,9 
mln 

       32,7 mln 

budżet państwa 10,9 
mln 

10,9 
mln 

10,9 
mln 

       32,7 mln 

JST            

pozostałe jednostki (oddzielnie)            

Saldo ogółem 10,9 
mln 

10,9 
mln 

10,9 
mln 

       32,7 mln 

budżet państwa 10,9 
mln 

10,9 
mln 

10,9 
mln 

       32,7 mln 

JST            

pozostałe jednostki (oddzielnie)            

Źródła finansowania  budżet państwa, z części – obrona narodowa 
Dodatkowe informacje, w tym 
wskazanie źródeł danych 
i przyjętych do obliczeń założeń 

Szacunkowy koszt jednostkowy wykonania ubioru mundurowego wynosi 
ok. 3800 zł.  
Aktualnie jest 8615 osób mogących poświadczyć, na podstawie 
posiadanych legitymacji, status członka Korpusu Weteranów Walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Podane wyżej liczby odnoszą 
się jedynie do osób, które mają poświadczony status członka Korpusu. 
Dlatego nie można wykluczyć przypadków, w których osoby uprawnione 
wystąpią z wnioskiem o uzyskanie stosownej legitymacji, m.in. w celu 
uzyskania dodatkowych świadczeń kombatanckich lub właśnie 
pozyskania munduru. 
Z przeprowadzonych konsultacji ze środowiskami kombatanckimi 
wynika, że zainteresowanie mundurem jest różne zależnie od rodzaju 
formacji. Zdecydowanie większe jest ono w przypadku byłych żołnierzy 
powojennego podziemia niepodległościowego czy formacji partyzanckich 
z okresu II wojny światowej, natomiast zdecydowanie mniejsze lub wręcz 
nikłe w odniesieniu do żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Z kolei wśród środowisk Powstańców Warszawskich widoczne są pod 
tym względem duże podziały i rozbieżne stanowiska.  
Na podstawie konsultacji środowisk kombatanckich liczbę osób, które 
prawdopodobnie wystąpią o wydanie ubioru mundurowego, należy 
szacować na ok. 3000. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0–10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe 
z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 
niepieniężny
m 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne Podkreślenie ciągłości 
tradycji orężnych 

 

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie 
źródeł danych i przyjętych do obliczeń 
założeń  

nie dotyczy 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

× inne: dodanie nowych obowiązków 
informacyjnych (np. numer PESEL) 

Nie dotyczy. Nie dotyczy. 

Komentarz: 
9. Wpływ na rynek pracy  
nie dotyczy 
10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 demografia 
 mienie państwowe 

 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Nie dotyczy. 
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wraz z wejściem regulacji w życie. 
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.)  
Brak. 

 



• 
Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.1562.2016/3/SŻ 

dot.: RM-10-152-16 z 22 listopada 2016 r. 

Opinia 

Warszawa, J.t listopada 2016 r . 

KPRł1 . , . 
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AAA233013 

Pani 
Jolanta Rusiniak 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodno~d z prawem Unii Europejskiej projektri ustawy o zmianie ustawy o kombatantach 
oraz nlekt6rych osobach będących ofiarami represji wojennych I okresu 

powojennego, wyrażona przez ministra wła§clwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej 
Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

- w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Antoni Macierewicz 
Minister Obrony Narodowej 

Z poważaniem 

z up. ini 
Spraw Za an· znych 

Renata zęch 
Podsekretarz Stanu 



Projekt 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 

w sprawie ubioru mundurowego Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej  

Na podstawie art. 20
3
 ust. 7 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz 

niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1206, z 2015 r. poz. 693 i 2281 oraz z 2016 r. poz. …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór i elementy ubioru mundurowego członków Korpusu 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz okoliczności i sposób jego 

noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych. 

§ 2. Podstawowymi elementami umundurowania członka Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej są: 

1) kurtka oficerska w kolorze khaki, spodnie, koszula biała, czapka rogatywka w kolorze khaki 

z otokiem w kolorze granatowym, pas służbowy, rękawiczki dziane koloru białego, obuwie 

w kolorze czarnym, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) kurtka oficerska w kolorze khaki, spódnica wojsk lądowych, koszula biała, furażerka 

w kolorze khaki, pas służbowy, rękawiczki dziane koloru białego, obuwie w kolorze czarnym, 

według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia;  

3)  oficerski płaszcz sukienny piechoty wz. 36 w kolorze khaki, według wzoru określonego 

w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

§ 3. Ubiór mundurowy wraz z oznakami stopni wojskowych członków Korpusu Weteranów 

Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej nosi się: 

1) w dniach świąt państwowych i wojskowych oraz gdy uczestniczą w uroczystościach 

organizowanych przez organy lub jednostki (instytucje) wojskowe; 

2) gdy uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez organy państwowe, organizacje 

kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic związanych z walką o suwerenność 

i niepodległość Ojczyzny; 
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3) w czasie wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach 

wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub na forum organizacji społecznych; 

4) w czasie spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub 

obronności państwa; 

5) w czasie uroczystości rodzinnych. 

 § 4. 1. Czapkę rogatywkę nakłada się prosto na całą szerokość czoła, przy czym dolna 

krawędź daszka powinna znajdować się na linii brwi. 

 2. Furażerkę  nosi się lekko przechyloną w kierunku prawego ucha. 

 3. Kurtkę munduru dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa sięgała nasady kciuka przy 

opuszczonej ręce. 

 4. Spodnie dopasowuje się tak, aby sięgały z tyłu do krawędzi obcasa, i nosi się z nogawkami 

opuszczonymi na cholewki butów. 

 5. Spódnicę noszą kobiety i dopasowują ją tak, aby zakrywała kolana. 

 6. Koszulę nosi się z mankietami zapiętymi na guziki. 

 7. Pas służbowy nosi się w czasie uroczystości, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2.  

 8. Płaszcz nosi się z rękawiczkami oraz dopasowuje się, tak aby zakrywał rękawy kurtki 

munduru i nie były dłuższe, niż do nasady palców przy opuszczonej ręce. 

 § 5. Oznaki stopni wojskowych ubiorze mundurowym członka Korpusu Weteranów Walk 

o Niepodległość nosi się na: 

1) nakryciach głowy; 

2) naramiennikach płaszcza i kurtki. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ... 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministerstwa Obrony Narodowej   

z dnia … (poz. …) 
 

Załącznik nr 1 

 

Kurtka oficerska 

Kurtka oficerska wykonana wg wz. 1936. Kurtka jednorzędowa, zapinana z przodu na 7 guzików 

mundurowych w ramionach szeroka, w pasie lekko wcięta, w biodrach dopasowana. Na piersi 

i po bokach naszyte cztery kieszenie z klapami, zapinane na małe guziki. U dołu na bocznych 

szwach pleców, kurtka posiada dwa rozporki krawędziami zachodzącymi na siebie, aby się nie 

rozwierały. Kołnierz wykładany, zapinany z przodu na dwie pary haftek. Naramienniki zapinane 

na małe guziki, rękawy dość szerokie dwusuwowe, z rozporkami od strony tylnych szwów 

sięgające przy swobodnie zwisających rękach do nasady kciuka. Na kołnierzu kurtki naszyte są 

patki w kolorze granatowym, haftowane srebrnym wężykiem oficerskim, wypustki koloru 

żółtego. Na naramiennikach kurtki oznaki stopni wojskowych, wyszywane srebrnym bajorkiem.  
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Załącznik nr 2 

 

 

 

 

W trakcie opracowywania  
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Załącznik nr 3 

 

Oficerski płaszcz sukienny piechoty 

Płaszcz szyty według wzoru 1936. Typ płaszcza jednorzędowy, zapinany z przodu na sześć 

guzików płaszczowych, z których piąty od góry umieszczony był lekko poniżej pasa. Odległość 

dolnej krawędzi płaszcza od ziemi nie przekracza 35 cm. Płaszcz talkowany od góry. Na 

przednich połach, na wysokości bioder dwie kieszenie o skośnych przecięciach (20 stopni od 

pionu), długość przecięcia 20/40 cm, zapinane na guziki płaszczowe. Po środku pleców 

wykonana podwójna nie zaszyta fałda, po środku fałdy długi rozporek. Rozporek rozpoczyna się 

przy wzroście średnim 15 cm poniżej pasa i zapinany na 4 małe guziki mundurowe równomiernie 

rozłożone, przy czym najniższy umieszczony jest na 16 cm od dolnej krawędzi płaszcza. Płaszcz 

spinany z tyłu pętem wykonanym z dwóch części. Na prawej części pęta przyszyte 3 guziki, na 

lewej części pęta dwie dziurki. Guziki metalowe oksydowane na kolor starego srebra, z orłem 

wzór 1927. Kołnierz wykładany, zapinany na jedną parę haftek. Na przednich rogach naszyte 

ukośnie barwy broni, paski w kolorze granatowo żółtym o szerokości 1/2 cm. Płaszcz uszyty 

z lekkiego materiału (tkanina płaszczowa dla współczesnych mundurów). 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 20
3 

ust. 7 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255), który został 

dodany ustawą z dnia ...  

Niniejsze rozporządzenie określa elementy oraz wzór ubioru mundurowego członków 

Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób i okoliczności 

jego noszenia. W załącznikach zostały zawarte szczegółowe opisy oraz wzory ubiorów 

mundurowych, które będą wykonane według wzoru obowiązującego w II Rzeczpospolitej 

Polskiej.  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn.zm.) projekt rozporządzenia został 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Rządowego 

Centrum Legislacji.  

Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z procedurą określoną 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Przedmiot projektowanego aktu prawnego nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
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