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........................................................ .......... 
             (stopień wojskowy, imię i nazwisko) 

 
................................................................... 
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SZEF 

WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO 

w WARSZAWIE 
 
 

WNIOSEK 

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 

roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia 

przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak  

i oznak wojskowych /Dz. U. Nr 141, poz. 1367 ze zm./ uprzejmie proszę o wydanie mi zezwolenia na 

noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w następujących przypadkach: 

WYSZCZEGÓLNIENIE UWAGI 
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W dniach świąt państwowych i wojskowych, oraz w razie uczestniczenia  

w uroczystościach organizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa 

Obrony Narodowej oraz przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi 

Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowane. 

brak 

Podczas uczestniczenia w uroczystościach organizowanych przez organy 

państwowe, organizacje kombatanckie lub stowarzyszenia dla uczczenia rocznic 

związanych z walką o suwerenność i niepodległość Ojczyzny. 

brak 

W czasie wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa  

w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub organizacjach 

społecznych. 

brak 

W czasie spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do 

historii lub obronności państwa. 
brak 

W czasie uroczystości osobistych i rodzinnych. brak 

W czasie wykonywania prac zarobkowych związanych z obronnością. 
wymagane 

zaświadczenie  
pracodawcy 

W związku z przynależnością do stowarzyszeń lub organizacji społecznych, 

związanych z obronnością państwa, w tym związanych z realizacją 

przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochotniczej działalności żołnierzy 

rezerwy w kraju i za granicą. 

wymagane 
zaświadczenie 
stowarzyszenia 

(organizacji) 

UMOTYWOWANIE WYSTĄPIENIA PRZEZ ŻOŁNIERZA Z WNIOSKIEM: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

..........................................................................................................................................................................…… 



( d r u g o s t r o n n i e )  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……...................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................…………. 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy dotyczące zasad noszenia 

umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych wydane na podstawie art. 67 ust. 3, ust. 3a, ust. 4 

pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydane na podstawie art. 137a ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 

r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. 

Do wniosku załączam: 

ZAŁĄCZNIKI: ilość ……. na ………arkuszach. 

 
 
 

                                                                                                         ......................................................... 
(podpis składającego wniosek) 

 
 

OPINIA WOJSKOWEGO KOMENDANTA UZUPEŁNIEŃ: 
[dot. zgodności danych ewidencyjnych podanych przez żołnierza, wywiązywanie się przez żołnierza  

z określonego w ustawie obowiązku wojskowego (nie dotyczy to osób nie podlegających ze względu na wiek i stan zdrowia 
takiemu obowiązkowi), inne informacje posiadane przez WKU (o działalności społecznej na rzecz obronności, figurowanie  
w krk - tylko w przypadku możliwości uzyskania z dostępnej dla WKU bazy)]. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ 
 
 

………………........................................................................……… 

 


