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OZNAKI PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ 

Oznakami przynależności państwowej są: 

1) naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej. 

Naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej można nosić na lewym 

rękawie półfraka, żakietu, kurtek munduru, bluz olimpijek, płaszczy i pół-

płaszczy marynarskich w składzie ubiorów wieczorowych, galowych, wyj-

ściowych i służbowych. 

Naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej nosi się na obydwu ręka-

wach ubiorów polowych, ćwiczebnych i specjalnych; w czasie działań bo-

jowych oznakę można odpiąć. 

 

OZNAKI ROZPOZNAWCZE 

Oznakami rozpoznawczymi są: 

1) oznaki rozpoznawcze jednostek (instytucji) wojskowych, 

2) proporczyki na berety 

używane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do celów rozpo-

znawczych jednostek wojskowych. 

Oznaki rozpoznawcze jednostek wojskowych można nosić w skła-

dzie ubiorów: 

1) galowych, wyjściowych i służbowych – na prawym rękawie kurtek 

munduru, bluz olimpijek i płaszczy, 

2) polowych i ćwiczebnych – na lewym rękawie, z wyjątkiem podpinek, 

ocieplaczy, koszulek: polowych, ćwiczebnych i specjalnych. 

Proporczyk można nosić na berecie z lewej strony za oznaką stop-

nia wojskowego równolegle do krawędzi beretu. 

Emblemat rozpoznawczy NATO nosi się na lewym rękawie w składzie 

ubiorów polowych, ćwiczebnych i specjalnych (z wyjątkiem bluz  ociepla-

jących i koszulobluz) w czasie udziału w operacjach Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego. 

W Wojskach Specjalnych bezpośrednio nad oznaką rozpoznawczą 

można nosić napis WOJSKA SPECJALNE. 

W jednostkach Marynarki Wojennej funkcję oznaki rozpoznawczej dla 

marynarzy i słuchaczy szkół podoficerskich spełnia napis na taśmie otoko-

wej czapki garnizonowej marynarskiej, którego treść została określona 

przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 

Żołnierze 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w charakterze oznaki roz-

poznawczej noszą krawat koloru czarnego oraz pochewkę koloru czarnego 

nakładaną na lewy naramiennik kurtki munduru i płaszcza ubioru galowe-

go, wyjściowego i służbowego.  

Oznaki specjalne (np. Oznaka Legii Akademickiej), których wzory 

zostaną ustalone odrębnymi przepisami, można nosić zamiennie z oznaka-

mi rozpoznawczymi.  

 

Ważne: 

1) Oznakę  przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą RP nosi się wyłącznie w barwach biało-czerwonej. 

2) Nie nosi się oznak rozpoznawczych jednostek (instytucji) wojskowych, w których żołnierz aktualnie nie pełni służby wojskowej. 
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OZNAKI IDENTYFIKACYJNE 

Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem nosi się po prawej stronie: 

1) w składzie ubiorów: galowego, wyjściowego i służbowego Wojsk Lą-

dowych i Sił Powietrznych bezpośrednio nad klapą górnej kieszeni 

kurtki munduru i bluzy olimpijki, 

2) w składzie ubiorów: galowego, wyjściowego i służbowego Marynarki 

Wojennej oraz ubioru wieczorowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrz-

nych symetrycznie w stosunku do baretek na półfraku, żakiecie i kurt-

ce munduru, 

3) w składzie ubiorów: polowego, ćwiczebnego i specjalnego na piersi 

w miejscu naszycia taśmy samoszczepnej. 

Oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem można nosić po prawej stro-

nie: 

1) w składzie ubiorów: wyjściowego bezpośrednio nad klapą górnej kie-

szeni koszulobluzy, 

2) na środku na wysokości górnej krawędzi kieszeni swetra w składzie 

ubioru wyjściowego Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz po le-

wej stronie symetrycznie nad górną krawędzią kieszeni swetra w skła-

dzie ubioru wyjściowego Marynarki Wojennej.  

3) na przedmiotach Wojsk Specjalnych: kombinezonach WS, kurtkach 

WS, bluzach i koszulobluzach WS na kieszeni prawego rękawa w 

miejscu wszycia taśmy samoszczepnej bezpośrednio nad oznaką stop-

nia wojskowego. 

4)  symetrycznie do baretek na półfraku, żakiecie w składzie ubioru wie-

czorowego Marynarki Wojennej.  

 

Oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem nie nosi się w czasie realizacji 

zadań w sytuacji kryzysu, mobilizacji i wojny, jeżeli wymagają tego wa-

runki bezpieczeństwa.  

 

Na oznace identyfikacyjnej umieszcza się tylko nazwisko (imienia 

i stopnia wojskowego nie umieszcza się).  

Na oznace identyfikacyjnej do ubioru specjalnego personelu latającego 

umieszcza się dodatkowo znak lotnictwa wojskowego oraz logo oznaki: 

pilota, nawigatora lub technika pokładowego, w zależności od specjalności 

wojskowej.  
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SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK PRZYNALEŻNOŚCI PAŃSTWOWEJ I ROZPOZNAWCZYCH  

   

Oznaka przynależności państwowej w postaci naszywki        

z godłem Rzeczypospolitej Polskiej na lewym rękawie kurtki 

munduru i płaszcza 

Oznaka rozpoznawcza na prawym rękawie kurtki munduru i 

płaszcza 

Oznaka przynależności państwowej w postaci naszywki        

z flagą Rzeczypospolitej Polskiej i rozpoznawcza na lewym 

rękawie bluzy polowej 

 

Sposób rozmieszczenia proporczyka na berecie 
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WZORY OZNAK IDENTYFIKACYJNYCH 

Wzór oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem Przeznaczenie 

Wymiary 

Szerokość Wysokość 
Wysokość 

liter 

Znak lotnictwa 

wojskowego 

 
Ubiór polowy oraz spe-

cjalny z wyjątkiem per-

sonelu latającego  

100 25 8,5  

 

Ubiór polowy w kamu-

flażu pustynnym  
100 25 8,5  

 

Ubiór ćwiczebny  100 25 8,5  

 
Ubiór wieczorowy, galo-

wy, wyjściowy i służbo-

wy  

70 - 100 16 8,5  

 

Ubiór specjalny persone-

lu latającego  
85 45 7,5  15 x 15 mm  


