
ZARZĄDZENIE NR 52/10 

WÓJTA GMINY W BOGORII. 

z dnia 29 lipca 2010 roku  

 

w sprawie umundurowania Strażników Straży Gminnej w Bogorii 

 

Na podstawie § 8 pkt. 1 Regulaminu Straży Gminnej w Bogorii stanowiącego załącznik do 

uchwały nr XXXV /219/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 29.07.2009. w sprawie utworzenia 

straży gminnej zarządzam co następuje : 

  

§ 1 

1. Strażnicy gminni podczas wykonywania czynności służbowych zobowiązani są do noszenia 

kompletnego umundurowania. 

2. Umundurowanie strażników składa się z ubioru: 

a) służbowego 

b) wyjściowego 

  

§ 2 

Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są: 

1. wiatrówka męska w kolorze ciemnogranatowym 

2. spodnie męskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego o kroju prostym 

3. spodnie męskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego o kroju 

zwężonym 

4. koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem 

5. koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem 

6. koszulo bluza w kolorze ciemnogranatowym 

7. czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym daszkiem i paskiem skórzanym      

w kolorze czarnym 

8. czapka zimowa z daszkiem i nausznikami kolorze ciemnogranatowym ocieplana 



9. czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym 

10. kurtka uniwersalna w kolorze ciemnogranatowym z podpinką 

11. mundur  specjalny „moro” 

      - kurtka  

      - spodnie długie 

      - koszulka typu polo 

      - koszulka typu shirt 

§ 3 

Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są : 

1. marynarka męska dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym 

2. spodnie męskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego o kroju prostym 

3. koszula w kolorze białym z długim rękawem 

4. koszula w kolorze białym z krótkim rękawem 

5. czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym daszkiem i paskiem skórzanym      

w kolorze czarnym 

6. kurtka ¾ w kolorze ciemnogranatowym z podpinką 

§ 4 

Elementami umundurowania, o których mowa w § 1 są : 

1. znak identyfikacyjny z numerem służbowym strażnika, wykonany z metalu koloru żółtego, 

przyznany na czas pracy w straży ,noszony na lewej górnej części kieszeni ubioru służbowego 

i wyjściowego, 

2. stylizowany wizerunek orła w koronie tłoczony z metalu koloru żółtego ,umieszczany na 

czapkach służbowych okrągłych, 

3. stylizowany wizerunek orła w koronie wykonany metodą haftu komputerowego, żółty na 

tle ciemnogranatowym, umieszczany na pozostałych nakryciach głowy, 

4. otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym, umieszczany na 

czapkach służbowych okrągłych oraz na pozostałych nakryciach głowy, 

5. sznur galowy koloru żółtego do marynarki wyjściowej 

6. guziki do munduru służbowego wyjściowego i czapki służbowej okrągłej, wykonane              

z metalu koloru żółtego, zawierające stylizowany wizerunek orła w koronie 



7. emblemat Straży Gminnej Gminy Bogoria umieszczany na górnej części rękawów 

umundurowania, 

8. wsuwki z dystynkcjami służbowymi noszone na naramiennikach ubioru służbowego               

i wyjściowego, wykonane metodą haftu komputerowego, koloru żółtego na tle 

ciemnogranatowym. 

§ 5 

Składnikami uzupełniającymi do umundurowania są: 

1. pas główny skórzany w kolorze czarnym, 

2. obuwie męskie w kolorze czarnym, letnie i zimowe, 

3. krawat w kolorze czarnym, 

4. szalik w kolorze ciemnogranatowym, 

5. rękawiczki skórzane w kolorze czarnym,  

6. skarpety w kolorze ciemnogranatowym letnie i zimowe lub rajstopy letnie i zimowe, 

7. pasek do spodni, 

8. kamizelka w kolorze żółtym odblaskowym wraz z opaskami naramiennymi, 

§ § 

Przedmioty umundurowania nie podlegające zwrotowi: 

1. koszule, 

2. skarpety letnie i zimowe, 

3. rękawiczki, 

4. półbuty, 

5. trzewiki zimowe, 

6. buty typu „desant”, 

7. czapka – wszystkie rodzaje. 

  

§ 7 

Zwrotowi podlegają przedmioty umundurowania wydane przed sezonem ich użytkowania, jeśli przed 

tym okresem z pracownikiem została rozwiązana umowa o pracę. 

 



§ 8 

Ustala się następujące okresy używalności umundurowania: 

1. Ubiór wyjściowy: 

l.p. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres 

użytkowania(w 

miesiącach) 

  

1. Marynarka sztuka 1 48 

2. Spodnie sztuka 1 24 

3. Koszula w kolorze 

białym 

z długim rękawem 

sztuka 2 24 

4. Koszula w kolorze 

białym 

z krótkim 

rękawem 

sztuka 2 24 

5. Kurtka ¾ sztuka 1 48 

6. Sznur galowy sztuka 1 do zużycia 

7. Emblematy sztuka 12 do zużycia 

  

2. Ubiór służbowy: 

l.p. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres 

użytkowania  

(w miesiącach) 

1 Czapka okrągła sztuka 1 36 

2 Czapka zimowa sztuka 1 48 

3 Czapka letnia sztuka 1 24 

4 

Kurtka krótka z 

podpinką 

- dla strażników 

ogniw patrolowych 

sztuka 1 36 



5 

Wiatrówka – 

olimpijka 

- dla strażników 

ogniw patrolowych 

sztuka 1 36 

6 Koszulo – bluza sztuka 1 36 

7 

Koszula w kolorze 

błękitnym długim 

rękawem 

sztuka 2 24 

8 

Koszula w kolorze 

błękitnym 

z krótkim rękawem 
sztuka 2 36 

9 Mundur „Moro” komplet 1 36 

10 

Spodnie w kolorze 

ciemnogranatowym sztuka 1 36 

11 
Spodnie o kroju 

zwężonym 
sztuka 1 36 

12 Półbuty para 1 18 

13 
Buty typu „desant” 

para 1 36 

l.p. Przedmiot Jednostka miary Ilość Okres 

użytkowania  

(w miesiącach) 

14 Szalik zimowy sztuka 1 48 

15 

Rękawiczki 

skórzane 

- dla strażników 

patrolowych 

para 1 48 

16 Pas główny sztuka 1 84 

17 Pasek do spodni sztuka 1 60 

18 Krawat sztuka 1 36 

19 Skarpety letnie para 5 12 

20 Skarpety zimowe para 5 12 

21 Emblematy sztuka 12 do zużycia 



22 
Znak 

indentyfikacyjny 
sztuka 1 do zużycia 

23 
Kamizelka 

odblaskowa 
sztuka 1 48 

24 
Wsuwki z 

dystynkcjami 
para 2 do zużycia 

  

§ 9 

Strażnik na czas pracy w straży otrzymuje znak indentyfikacyjny, który nosi na górnej, lewej kieszeni 

ubioru służbowego i wyjściowego. 

§ 10 

1. Nakrycia głowy mogą być stosowane zamiennie. 

2. Dopuszcza się noszenie koszul w kolorze błękitnym wymiennie z koszulami w kolorze 

białym. 

  

§11 

Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania: 

1) w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz przedmiotami, które naruszają 

powagę munduru, 

2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny naruszają powagę munduru. 

  

§12 

Poszczególne ubiory strażnicy noszą według zestawów umundurowania, z uwzględnieniem 

następujących okresów czasu: 

1) letni – od 1 maja do 30 września. 

2) zimowy – od 1 listopada do 31 marca. 

Miesiąc kwiecień i październik stanowią okres przejściowy, w którym strażnicy noszą ubiory                 

w zależności od warunków atmosferycznych. 

§ 13 

1. Ubiór służbowy otrzymują wszyscy strażnicy. 

2. Ubiór wyjściowy otrzymują strażnicy zatrudnieni na następujących stanowiskacha 



a) Komendant. 

 

§ 14 

1. Strażnicy zaopatrywani są w mundurowanie zgodnie z normami określonymi w § 8 

niniejszego zarządzenia. 

2. Normy umundurowania stanowią podstawę do: 

a) planowania zaopatrzenia w przedmioty umundurowania, 

b) zaopatrywania i rozliczania strażników z przedmiotów umundurowania. 

3. Przyjmuje się następujące terminy zaopatrywania strażników w przedmioty 

umundurowania: miesiąc kwiecień i wrzesień. 

  

§ 15 

Upoważnienie do zaopatrzenia w przedmioty umundurowania służbowego powstaje z dniem 

zatrudnienia i wygasa z dniem zwolnienia strażnika. 

§ 1§ 

Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający 

godność munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. 

§ 17 

1. Strażnik obowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w nienagannym stanie 

oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje 

samorząd gminy. 

2. Użytkowane przedmioty umundurowania powinny być należycie dopasowane, 

czyste i wyprasowane. 

§ 18 

Dopuszcza się noszenie przez umundurowanego strażnika: 

1. Okularów przeciwsłonecznych i zdrowotnych, 

2. Symbolu żałoby według zasad określonych w praktykowanym przez strażnika 

obrządku religijnym, 



3. Szarfy w barwach gminy Bogoria białych rękawiczek w pocztach sztandarowych        

i flagowych. 

 

§ 19 

1. Dopuszcza się noszenie na marynarce ubioru wyjściowego odznaczeń i orderów 

w czasie ważniejszych uroczystości, za zgodą Komendanta. 

2. Sposób i okoliczności noszenia przez strażnika orderów i odznaczeń oraz sposób 

i okoliczności noszenia przez strażnika orderów i odznaczeń oraz sposób                  

i okoliczności noszenia baretek, rozetek i wstążeczek określają przepisy o 

orderach i odznaczeniach. 

§ 20 

Zabrania się: 

a) użytkowania przedmiotów umundurowania lub jego części niezgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

b) noszenia przedmiotów umundurowania w sposób naruszający godność 

munduru. 

  

§ 21 

Strażnikowi mogą być wydane przedmioty umundurowania uprzednio użytkowanego, jeśli 

posiadają wartość użytkową. Przedmioty te wydaje się na okres używalności, odpowiedni do 

stopnia ich zużycia. 

§ 22 

1. Na polecenie komendanta może być wydany nowy przedmiot umundurowania 

przed upływem terminu używalności przedmiotu będącego na stanie strażnika , w 

przypadkach: 

a) utraty przedmiotu umundurowania lub utraty jego wartości użytkowej, 

jeśli nastąpiła z przyczyn nie zawinionych przez użytkownika oraz w 

związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, 

b) utraty przedmiotu umundurowania lub utraty jego wartości użytkowej, 

jeśli powstały z winy użytkownika. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. a, nowy przedmiot wydaje się 

bezpłatnie i ustalam się okres używalności od daty jego wydania. 



3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. b, nowy przedmiot wydaje się po 

uprzednim opłaceniu wartości utraconego przedmiotu według cen detalicznych 

obowiązujących w dniu wydania przedmiotu, z uwzględnieniem jego zużycia 

wynikającego z prawidłowego użytkowania.  

§ 23 

1. Strażnicy, którzy utracili uprawnienia do zaopatrzenia mundurowego, obowiązani 

są zdać wszystkie przedmioty podlegające zwrotowi, do których utracili uprawnienia 

lub uiścić ich równowartość według cen ewidencyjnych. 

2. Szczegółowy wykaz przedmiotów umundurowania nie podlegających zwrotowi 

określa § 6 niniejszego Zarządzenia. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy rodzin zmarłych strażników. 

  

§ 24 

1. Strażnikom wypłaca się równoważnik pieniężny dwukrotnie w ciągu roku za pranie 

chemiczne i konserwację użytkowanych przez nich przedmiotów umundurowania. 

2. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 określa Komendant, na 

podstawie aktualnie obowiązujących cen i norm. 

 

§ 25 

Wyznaczony pracownik referatu organizacji i kadr Urzędu Gminy  zakłada i prowadzi 

kartoteki mundurowe indywidualne dla każdego pracownika. 

§ 2§ 

1. Ubiór strażnika w zależności od charakteru wykonywanych zadań służbowych           

i okoliczności określają bezpośredni przełożeni. 

2. Przełożeni kontrolują przestrzeganie przez strażników postanowień niniejszego 

Zarządzenia.  

§ 27 

Naruszenie postanowień § 1 ust. 1, § 8, §9, § 11, § 16, § 17, § 19, § 20 i § 26 stanowi 

naruszenie dyscypliny pracy i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

 



§ 28 

1. Przełożeni mają obowiązek zapoznania podległych im strażników                                  

z postanowieniami niniejszego Zarządzenia. 

2. Pracownicy potwierdzają fakt zapoznania się z niniejszym zarządzeniem złożeniem 

własnoręcznego podpisu. 

 

§ 29 

Bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierzam Komendantowi 

Straży Gminnej w Bogorii. 

§ 30 

Sorty mundurowe będą zakupywane w miarę posiadanych środków finansowych. 

  

§ 31 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2010 r. 

  

         Wójt Gminy 

mgr Władysław Brudek 

  

 


