
Na podstawie art. 50 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy za-
wodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r.
Nr 116, poz. 1203) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i sposób no-
szenia orderów, odznaczeƒ i odznak przez ˝o∏nierzy za-
wodowych, zwanych dalej „˝o∏nierzami”.

§ 2. Sposób noszenia orderów i odznaczeƒ oraz ich
miniaturek, baretek, rozetek i wstà˝eczek regulujà roz-
dzia∏y 3 i 4 rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opi-
su, materia∏u, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz
sposobu i okolicznoÊci noszenia odznak orderów i od-
znaczeƒ (Dz. U. Nr 90, poz. 452). 

§ 3. Odznaki nosi si´ na kurtce munduru, bluzie ma-
rynarskiej, bluzie-olimpijce i koszulo-bluzie, przymoco-
wane bezpoÊrednio do munduru lub na pasku skórza-
nym przypi´tym do guzika lewej górnej kieszeni. 

§ 4. 1. Na kieszeniach kurtek munduru i bluz-olim-
pijek w Wojskach Làdowych oraz Si∏ach Powietrznych,
a tak˝e bluz-olimpijek Marynarki Wojennej odznaki no-
si si´: 

1) na Êrodku lewej górnej kieszeni, mi´dzy guzikiem
klapki a dolnà kraw´dzià kieszeni, odznak´ pamiàt-
kowà, nie wi´cej ni˝ dwie odznaki;

2) na Êrodku prawej górnej kieszeni, mi´dzy guzikiem
klapki a dolnà kraw´dzià kieszeni, nie wi´cej ni˝
dwie odznaki, jak: 

a) odznak´ absolwenckà uczelni wojskowej,

b) odznaki: wzorowy ˝o∏nierz, podchorà˝y, dowód-
ca oraz odznaki niewojskowe. 

2. Dwie odznaki, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
umieszcza si´ symetrycznie. Je˝eli druga odznaka ma
kszta∏t wyd∏u˝ony poziomo, nosi si´ jà tu˝ pod odzna-
kà pierwszà z zachowaniem symetrii mi´dzy guzikiem
a dolnà kraw´dzià kieszeni. ¸àcznie na obu kiesze-
niach umieszcza si´ nie wi´cej ni˝ cztery odznaki.

3. Na Êrodku lewej i prawej po∏owy klapki prawej
górnej kieszeni, równie˝ koszulo-bluzie, mo˝na nosiç
po jednej odznace: honorowej, stowarzyszenia, spor-
towej.

4. Na Êrodku prawej górnej kieszeni koszulo-bluzy,
mi´dzy guzikiem klapki a dolnà kraw´dzià, mo˝na no-
siç jednà odznak´ absolwenckà.

5. Dopuszcza si´ w przypadkach, o których mowa
w ust. 1 i 4, noszenie jednej odznaki na pasku skórza-

nym w kolorze czarnym, o szerokoÊci 15 mm, za∏o˝o-
nym na guzik pod klapk´ górnej kieszeni.

§ 5. W Wojskach Làdowych nad lewà górnà kiesze-
nià kurtki munduru nosi si´ odznak´ instruktora spa-
dochronowego lub skoczka spadochronowego na wy-
sokoÊci 55 mm powy˝ej klapy, lekko pochylonà w stro-
n´ lewego r´kawa, pomi´dzy guzikiem a zewn´trznym
brzegiem klapy. Odleg∏oÊç liczona jest do dolnej kra-
w´dzi odznaki. 

§ 6. W Si∏ach Powietrznych oraz w Marynarce Wo-
jennej na kurtce munduru i bluzie-olimpijce odznaki
specjalnoÊci lotniczych nosi si´:

1) odznaki pilota i nawigatora — na wysokoÊci 
90—100 mm powy˝ej lewej górnej kieszeni, w linii
pionowej guzika; 

2) odznaki specjalnoÊci lotniczo-technicznych i in-
struktora spadochronowego — na wysokoÊci
55 mm powy˝ej górnej lewej kieszeni; 

3) odznak´ skoczka spadochronowego — na wysoko-
Êci 90—100 mm nad prawà górnà kraw´dzià, na
styku ko∏nierza z wy∏ogiem; 

4) odznak´ „Zas∏u˝ony Pilot Wojskowy” — nosi si´
w odleg∏oÊci 10 mm w lewo od odznaki skoczka
spadochronowego; 

5) w przypadku posiadania odznaki pilota lub nawi-
gatora i odznaki instruktora spadochronowego —
odznak´ instruktora spadochronowego nosi si´
w miejscu oznaki skoczka spadochronowego — na
wysokoÊci 90—100 mm nad prawà górnà kraw´-
dzià, na styku ko∏nierza z wy∏ogiem.

§ 7. W Marynarce Wojennej liczba odznak noszo-
nych na lewej i prawej stronie kurtki munduru lub blu-
zy marynarskiej jest taka sama jak w Wojskach Làdo-
wych oraz w Si∏ach Powietrznych, z tym ˝e: 

1) odznaki, których jeden z wymiarów przekracza
40 mm, w tym: absolwenckiej uczelni wojskowej
lub cywilnej, wojskowej szko∏y zawodowej, kur-
sów specjalistycznych, wzorowy marynarz, pod-
chorà˝y, dowódca oraz inne równorz´dne odznaki
wojskowe i niewojskowe, nosi si´ na kurtce mun-
durowej w odleg∏oÊci 60—80 mm na zewnàtrz
drugiego górnego prawego guzika, a na bluzach
wyjÊciowych marynarskich 80—120 mm poni˝ej
rozci´cia dekoltu i 80—120 mm w prawo od Êrod-
ka przodu bluzy; drugà odznak´, nie wi´cej ni˝
dwie, umieszcza si´ obok pierwszej w odleg∏oÊci
10 mm w kierunku r´kawa;

2) odznaki, których kszta∏t nie przekracza wymiarów
40x40 mm: honorowe, stowarzyszeƒ i sportowe
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nosi si´ na kurtce munduru 10 mm na zewnàtrz
pierwszego górnego prawego guzika, a na bluzie
marynarskiej 10 mm powy˝ej odznaki wymienio-
nej w pkt 1; drugà odznak´, nie wi´cej ni˝ dwie,
umieszcza si´ obok pierwszej w odleg∏oÊci 10 mm
w kierunku r´kawa: odznaki, których jeden z wy-
miarów przekracza 40 mm, nosi si´ wed∏ug zasad
okreÊlonych w pkt 1;

3) odznak´ pamiàtkowà nosi si´: na kurtce munduru
na lewej stronie na wysokoÊci drugiego guzika,
w linii pionowej pierwszego lewego guzika; na
bluzie marynarskiej symetrycznie w stosunku do
oznak wymienionych w pkt 1; kolejnà odznak´, nie
wi´cej ni˝ dwie, umieszcza si´ obok pierwszej
w odleg∏oÊci 10 mm w kierunku r´kawa;

4) odznak´ „Marynarz Okr´tów Podwodnych” nosi
si´:

a) na prawej stronie na kurtce munduru 60—80 mm
nad odznakami noszonymi obok pierwszego
górnego guzika, na bluzie-olimpijce bezpoÊred-
nio nad kraw´dzià kieszeni, symetrycznie w linii
pionowej guzika,

b) na lewej stronie, na swetrze oficerskim, syme-
trycznie, bezpoÊrednio pod oznakà stopnia woj-
skowego;

5) odznak´ „Dowódca Okr´tu” noszà:

a) aktualnie pe∏niàcy obowiàzki dowódcy okr´tu —
na prawej stronie munduru, zgodnie z pkt 2,

b) osoba, która pe∏ni∏a obowiàzki dowódcy okr´tu
— na lewej stronie, 10 mm symetrycznie nad
baretkami;

6) odznaki pilota, nawigatora, specjalnoÊci lotniczo-
-technicznych i instruktora spadochronowego no-
si si´ na lewej stronie kurtki munduru, 30—40 mm
symetrycznie nad baretkami; 

7) odznak´ skoczka spadochronowego nosi si´ na
prawej stronie na kurtce munduru, 60—80 mm
nad odznakami noszonymi obok pierwszego gór-
nego guzika;

8) odznak´ „Zas∏u˝ony Pilot Wojskowy” nosi si´
w odleg∏oÊci 10 mm w lewo od odznaki skoczka
spadochronowego;

9) w przypadku posiadania odznaki pilota lub nawi-
gatora i odznaki instruktora spadochronowego —
odznak´ instruktora spadochronowego nosi si´
w miejscu oznaki skoczka spadochronowego.

§ 8. Nad prawà górnà kieszenià kurtek ubiorów ga-
lowych mo˝na nosiç jednà odznak´ przypinanà za po-
mocà klamry — na wysokoÊci 55 mm powy˝ej klapki
kieszeni, w Si∏ach Powietrznych oraz Marynarce Wo-
jennej — 10 mm poni˝ej odznaki „Zas∏u˝ony Pilot
Wojskowy”. 

§ 9. Odznak´ za rany i kontuzje doznane podczas
dzia∏aƒ wojennych nosi si´ bezpoÊrednio nad górnym
rz´dem orderów i odznaczeƒ lub baretek symetrycznie

do guzika kieszeni. W Marynarce Wojennej odznak´ t´
nosi si´ na kurtce munduru lub bluzie marynarskiej
symetrycznie do kraw´dzi bocznych wstà˝ek orderów,
odznaczeƒ lub baretek.

§ 10. 1. Na kurtce munduru nosi si´ odznaki orde-
rów i odznaczeƒ zawieszone na wstà˝kach d∏ugoÊci
55—60 mm ka˝da. Górna kraw´dê wstà˝ek wszystkich
orderów i odznaczeƒ powinna tworzyç równà lini´ po-
ziomà.

2. Na kurtkach Wojsk Làdowych oraz Si∏ Powietrz-
nych ordery i odznaczenia nosi si´ symetrycznie roz-
mieszczone na wysokoÊci 55 mm powy˝ej klapy lewej
górnej kieszeni, w nast´pujàcy sposób: 

1) jeden order lub odznaczenie — na wysokoÊci lewej
piersi, przy czym wstà˝k´ podk∏ada si´ pod klap´
ko∏nierza, tak aby order lub odznaczenie przykry-
wa∏ klapk´ górnej kieszeni symetrycznie do jej
brzegów i guzika;

2) od dwóch do czterech orderów lub odznaczeƒ —
w jednym rz´dzie bez przerw mi´dzy wstà˝kami,
z tym ˝e przy iloÊci trzech i wi´cej orderów lub od-
znaczeƒ — wstà˝k´ pierwszego orderu lub odzna-
czenia podk∏ada si´ do odpowiedniej niezb´dnej
szerokoÊci dla zachowania symetrii pod klap´
kurtki munduru;

3) od pi´ciu do oÊmiu orderów lub odznaczeƒ —
w jednym rz´dzie, tak by zaj´∏y szerokoÊç czterech
wstà˝ek umieszczonych obok siebie, przy czym
wstà˝k´ drugiego i kolejnych orderów lub odzna-
czeƒ podk∏ada si´ cz´Êciowo pod wstà˝k´ po-
przedniego orderu lub odznaczenia;

4) maksymalnie do oÊmiu orderów lub odznaczeƒ
w rz´dzie;

5) wi´kszà iloÊç orderów i odznaczeƒ ni˝ osiem — no-
si si´ w dwóch lub wi´cej rz´dach;

6) kolejne rz´dy orderów lub odznaczeƒ umieszcza
si´ w ten sposób, aby wstà˝ki górnego rz´du w ca-
∏oÊci zas∏ania∏y wstà˝ki dolnego rz´du, a odznaki
dolnego rz´du do po∏owy. 

3. Na kurtce munduru Marynarki Wojennej nosi si´
ordery i odznaczenia w odleg∏oÊci 140—160 mm po-
nad drugim guzikiem od góry lewego rz´du guzików,
a na bluzie marynarskiej 20 mm ponad poczàtkiem
rozci´cia dekoltu, w nast´pujàcy sposób: 

1) jeden order lub odznaczenie na kurtce munduru
umieszcza si´ symetrycznie mi´dzy kraw´dzià kla-
py a wszyciem r´kawa, a na bluzie marynarskiej
w odleg∏oÊci 20 mm w lewo od kraw´dzi wy∏o˝o-
nego krawata marynarskiego;

2) od dwóch do czterech orderów lub odznaczeƒ no-
si si´ w jednym rz´dzie bez przerw mi´dzy wstà˝-
kami, przy czym pierwszà wstà˝k´ podk∏ada si´ do
po∏owy pod klap´ kurtki krawata marynarskiego;

3) wi´kszà iloÊç orderów lub odznaczeƒ ni˝ cztery no-
si si´ w sposób okreÊlony w ust. 2 pkt 3, 4 i 5.
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§ 11. 1. W Wojskach Làdowych oraz w Si∏ach Po-
wietrznych dolny rzàd baretek powinien byç umiesz-
czony bezpoÊrednio nad klapà lewej górnej kieszeni
kurtki munduru, przy czym:

1) pojedynczà baretk´ umieszcza si´ symetrycznie
nad Êrodkiem kieszeni;

2) od dwóch do trzech baretek — w jednym rz´dzie
obok siebie bez przerw mi´dzy baretkami, umiesz-
czone symetrycznie nad Êrodkiem kieszeni;

3) powy˝ej trzech baretek — w dwóch lub wi´cej rz´-
dach bezpoÊrednio jeden pod drugim, w ka˝dym
rz´dzie po trzy baretki przy uwzgl´dnieniu pkt 4,
lewà kraw´dê zestawu baretek sk∏adajàcego si´
z dwóch i wi´cej rz´dów nale˝y umieszczaç uko-
sem, równolegle do wszycia r´kawa, przy czym
ka˝dy nast´pny rzàd baretek powinien byç wysu-
ni´ty o 2 mm w stosunku do poprzedniego; w rz´-
dzie dolnym mniej ni˝ trzy baretki nosi si´ w ten
sposób, aby znajdowa∏y si´ pod Êrodkiem bezpo-
Êredniego rz´du górnego;

4) eksponuje si´ w kolejnoÊci baretki orderów lub od-
znaczeƒ nadanych przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej oraz w ustalonej kolejnoÊci ich nosze-
nia — odznaczenia nadane przez: Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, a w dal-
szej kolejnoÊci wed∏ug uznania ˝o∏nierza; w ostat-
niej kolejnoÊci odznaczenia zagraniczne; 

5) gdy klapa kurtki zakrywa ca∏kowicie pierwszà ba-
retk´ najwy˝szego orderu lub odznaczenia górne-
go rz´du, wówczas nosi si´ w tym rz´dzie tylko
dwie baretki; dwa dolne rz´dy baretek mogà byç
wykonane z czterech i wi´cej baretek do ca∏kowi-
tego wype∏nienia przestrzeni nad klapkà lewej gór-
nej kieszeni.

2. W Marynarce Wojennej baretki nosi si´ na kurt-
ce munduru, w odleg∏oÊci 140—160 mm ponad dru-
gim guzikiem, od góry lewego rz´du guzików do kra-
w´dzi dolnego rz´du baretek, a na bluzach wyjÊcio-
wych marynarskich 20 mm ponad poczàtkiem rozci´-
cia dekoltu, w sposób nast´pujàcy: 

1) pojedynczà lub dwie baretki umieszcza si´ syme-
trycznie mi´dzy kraw´dzià klapy kurtki i wszyciem

r´kawa, a na bluzie marynarskiej 20 mm w lewo
od kraw´dzi wy∏o˝onego krawata marynarskiego; 

2) trzy baretki w jednym rz´dzie obok siebie, bez
przerw mi´dzy baretkami, umieszczone tu˝ przy
kraw´dzi klapy kurtki, krawata marynarskiego; 

3) powy˝ej trzech baretek — w dwóch lub wi´cej rz´-
dach bezpoÊrednio jeden pod drugim, w ka˝dym
rz´dzie po trzy baretki; w rz´dzie dolnym mniej ni˝
trzy baretki nosi si´ w ten sposób, by znajdowa∏y
si´ one pod Êrodkiem bezpoÊredniego rz´du gór-
nego;

4) gdy klapa kurtki lub krawat marynarski zakrywa
ca∏kowicie pierwszà baretk´ najwy˝szego orderu
lub odznaczenia górnego rz´du, wówczas nosi si´
w tym rz´dzie tylko dwie baretki umieszczone
w taki sposób, aby by∏y one widoczne;

5) baretki mo˝na nosiç równie˝ na bluzie-olimpijce
i koszulo-bluzie, przypi´te nad lewà kieszenià. 

§ 12. 1. ¸àcznie z baretkami do ubioru galowego
mo˝na nosiç jednà pe∏nà odznak´ orderu lub odzna-
czenia. W tym przypadku odznak´ orderu lub odzna-
czenia nosi si´ w sposób, o którym mowa w § 10.
W Marynarce Wojennej na wysokoÊci pierwszej baret-
ki górna kraw´dê wstà˝ki pokrywa si´ z górnà kraw´-
dzià baretki.

2. Sposób noszenia orderów, odznaczeƒ oraz ich
baretek, a tak˝e noszenia odznak okreÊla za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lipca 2004 r.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

Nr 48/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 paê-
dziernika 1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów
ubiorczych ˝o∏nierzy Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. Rozk. MON z 1995 r. poz. 188), które traci moc na
podstawie art. 188 ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179,
poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. (poz. 1517)

Rys. 1. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeƒ i odznak na kurtce ubioru galowego 
oficera Wojsk Làdowych
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Rys. 2. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeƒ i odznak na kurtce ubioru galowego 
oficera Si∏ Powietrznych
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Rys. 3. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeƒ i odznak na kurtce ubioru galowego 
oficera Marynarki Wojennej
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Rys. 4. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeƒ i odznak na kurtce ubioru wyjÊciowego 
oficera Wojsk Làdowych
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Rys. 5. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeƒ i odznak na kurtce ubioru wyjÊciowego 
oficera Si∏ Powietrznych
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Rys. 6. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeƒ i odznak na kurtce ubioru wyjÊciowego 
chorà˝ego Marynarki Wojennej
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Rys. 7. Sposób rozmieszczenia orderów, odznaczeƒ i odznak na kurtce ubioru wyjÊciowego 
podoficera Marynarki Wojennej


