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JAK PRAWIDŁOWO POWINIEN WYGLĄDAĆ
ŻOŁNIERZ?
Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych opublikowało wstępną wersję
poradnika na temat zasad noszenia umundurowania i wyekwipowania oraz odznak i oznak przez
żołnierzy, zgodnie z najnowszymi przepisami ubiorczymi. Jest on dostępny on-line i ma stanowić
pomoc w przypadku powstawania wątpliwości.

Znajomość [przepisów ubiorczych] jest niezbędna każdemu
żołnierzowi w codziennej realizacji zadań służbowych, ponieważ
przestrzeganie „przepisów ubiorczych” jest ważnym elementem
dyscypliny wojskowej, świadczy o przynależności do Sił Zbrojnych RP oraz
stanowi wizytówkę żołnierza polskiego. Prezentowane w poradniku treści
opracowane zostały w oparciu o obowiązujące akty prawne regulujące
„przepisy ubiorcze”, będą uzupełniane sukcesywnie, adekwatnie do
oczekiwań użytkowników, wprowadzanych zmian oraz zgłaszanych
zapytań do Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił
Zbrojnych.
- Szef Szefostwa Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych płk Witold Fedejko

Umundurowanie nadal występuje w różnej kolorystyce z podziałem na trzy rodzaje sił zbrojnych:
Wojska Lądowe, Siły Powietrzne i Marynarkę Wojenną. Składa się z ubiorów: wieczorowego, galowego,
wyjściowego, służbowego, polowego, ćwiczebnego i specjalnego noszonych w zależności od
„charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych”.
I tak:
Ubiór wieczorowy noszony ma być przez oﬁcerów podczas indywidualnych wystąpień w czasie
przyjęć okolicznościowych, jeżeli w związku z ich charakterem „zachodzi taka konieczność”, a także
przez żołnierzy orkiestr reprezentacyjnych podczas przedstawień i koncertów.

Mundury wieczorowe Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

Mundury wieczorowe Marynarki wojennej. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

Dopełniają go, w przypadku Wojsk Lądowych, płaszcz z szalikiem w kolorze khaki, rękawiczkami w
kolorze czarnym i czapką rogatywką (lub beretem), a w przypadku kobiet z furażerką. W Siłach
Powietrznych i Marynarce Wojennej szalik i rękawiczki są w kolorze białym (przy niskich
temperaturach w kolorze czarnym) i noszona jest czapka garnizonowa, a w przyszadku kobiet
furażerka (SP), bądź kapelusz (MW). Ubiór wieczorowy uzupełnia sznur dobierany w zależności od
korpusu osobowego.
Z kolei ubiór galowy (w Wojskach Lądowych w kolorze khaki, w Siłach Powietrznych stalowy, w

Marynarce Wojennej biało-granatowy) powinien noszony być podczas uroczystości państwowych i
wojskowych, wręczania dyplomów i aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe oraz dekoracji
żołnierzy orderami i odznaczeniami. Innymi okazjami do jego włożenia mają być uroczystości
wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń jednostkom wojskowym, zaprzysiężenia i ślubowania
żołnierzy, rozpoczęcia roku szkolnego, immatrykulacji oraz promocji w szkołach wojskowych,
uroczystości przy miejscach pamięci narodowej, święta rodzajów Sił Zbrojnych i jednostek
wojskowych, uroczyste spotkania służbowe i wystąpienia indywidualne „jeżeli zachodzi taka
konieczność”.

Mundury galowe Wojsk Lądowych. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

Do munduru galowego można nosić w Wojskach Lądowych: płaszcz z szalikiem w kolorze khaki i
czarne rękawiczki. W Siłach Powietrznych i Marynarce Wojennej zaś z szalikiem i rękawiczkami
białymi. Mundur galowy uzupełnia sznur dobierany w zależności od korpusu osobowego. Koszule do
ubioru galowego nosi się ze spinkami do mankietów i krawatem w zależności od rodzaju Sił Zbrojnych.
Na krawacie nie umieszcza się oznak rozpoznawczych ani innych symboli. Kobiety mogą – w
przypadku występowania niskiej temperatury – nosić do munduru galowego spodnie. Do munduru
galowego wolno też nosić kordziki honorowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ubiory wyjściowe (w WL khaki, w SP stalowe, a w MW granatowe) są noszone wraz z kurtką
munduru (marynarką) podczas uroczystych wystąpień, wyjazdów służbowych, wykonywania zadań
służbowych na terenie garnizonu, w czasie pełnienia służby w dowództwach od szczebla korpusu,
wojewódzkich sztabach wojskowych, wojskowych komendach uzupełnień, komórkach organizacyjnych
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz instytucjach naukowych. Noszą je także żołnierze orkiestr
wojskowych.

Mundury wyjściowe Sił Powietrznych. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

W składzie ubioru wyjściowego można też nosić: kurtki wyjściowe z szalikiem lub bez, płaszcze, kurtki
wyjściowe i półpłaszcze z rękawiczkami lub bez. Przy niskich temperaturach dozwolone są także
czapki futrzane, trzewiki zimowe, a w przypadku kobiet kozaki i spodnie.
Ubiory polowe w kamuﬂażu ochronnym noszą wszyscy żołnierze z wyjątkiem żołnierzy jednostek
pływających Marynarki Wojennej. Nosi się je podczas: alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń,
podróży służbowej, wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu. Noszą je też żołnierze
niemający na wyposażeniu munduru galowego lub wyjściowego przy okazjach, w których normalnie
musieliby je nosić. Dopuszczalne jest noszenie ubiorów polowych w czasie dojazdu (przemarszu) do
miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków
służbowych. Nogawki spodni mundurów polowych można nosić wpuszczone lub na cholewkach
trzewików. Z kolei nogawki spodni ubrania ochronnego nosi się na cholewkach trzewików. Podobny
charakter do ubioru polowego mają mundury ćwiczebne Marynarki Wojennej noszone na okrętach.

Przykładowe mundury specjalne. Fot. Inspektorat Wsparcia SZ RP

Noszenie rozlicznych ubiorów specjalnych, takich jak np. kombinezony lotnicze, czołgisty, specjalne
stroje maskujące, stroje robocze personelu technicznego itp. także regulują szczegółowe przepisy.
Nosi się je więc podczas wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego, jeżeli
wynika taka konieczność. Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie przejazdu między
miejscami wykonywania obowiązków służbowych, nie można ich za to nosić przy okazjach
określonych właściwych dla munduru galowego, wyjściowego czy polowego, nie wspominając o
wieczorowym.
Żołnierze mogą też nosić w składzie umundurowania:
- torby i teczki w kolorze czarnym,
- okulary przeciwsłoneczne,
- określone zwyczajowo symbole żałoby,
- sprzęt i przyrządy korekcyjne i rehabilitacyjne,
- przedmioty niestanowiące wyposażenia wojskowego, z zachowaniem estetycznego wyglądu
żołnierza.
Poradnik opublikowany przez Szefostwo Służby Mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
uzupełniają informacje na temat umieszczania oznaczeń stopni wojskowych, odznaczeń i oznak
funkcyjnych oraz przepisów. Całość poradnika można znaleźć na stronach Inspektoratu klikając w link.

