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ZASADY NOSZENIA OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA NAKRYCIACH GŁOWY 

OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH: 

Nosi się na nakryciach głowy z wyjątkiem: 

a) czapek: futrzanych, zimowych, ćwiczebnych, technika lotniczego, 

garnizonowych marynarskich oraz czapek garnizonowych marynar-

ki wojennej do stopnia starszy bosman, 

b) kapeluszy polowych, 

c) beretów marynarskich oraz beretów Wojsk Specjalnych i Wojsk 

Obrony Terytorialnej, 

d) czapek-rogatywek polowych. 

 

GALONY: 

1) Noszą na daszku czapki garnizonowej, rogatywki, kapelusza damskiego 

żołnierze noszą: 

a) generałowie - dwa galony naszyte obok siebie, 

b) admirałowie - wężyk admiralski haftowany złocistym bajorkiem 

(stopniowo zwężający się w kierunku obu końców daszka) na pod-

kładce koloru czarnego, 

c) oficerowie starsi - dwa galony naszyte obok siebie, 

d) oficerowie młodsi - jeden galon. 

 

2) Na rondzie czapki rogatywki, kapelusza podhalańskiego i huculskiego 

noszą: 

a) generałowie - jeden galon na rondzie czapki rogatywki oraz dwa 

galony na rondzie kapelusza podhalańskiego, 

b) oficerowie starsi - dwa galony, 

c) oficerowie młodsi - jeden galon. 

 

3) Nosi się w kolorze: 

a) srebrzystym – na czapkach rogatywkach, kapeluszach podhalań-

skich i huculskich oraz czapkach garnizonowych Sił Powietrznych, 

b) złocistym – na czapkach garnizonowych i kapeluszach damskich 

Marynarki Wojennej. 

Technika wykonania oznak stopni wojskowych na nakryciach głowy 
Haft srebrzystym 

bajorkiem  

Haft złocistym 

bajorkiem  

Haft 

komputerowy  

Berety w składzie ubioru galowego i wyjściowego: generałów, Żandarmerii Wojskowej, jednostek 

powietrzno-desantowych i kawalerii powietrznej, jednostek obrony wybrzeża oraz 11 Dywizji Ka-
x   

Otoki czapek garnizonowych i rogatywek x   

Czapki garnizonowe i kapelusze damskie Marynarki Wojennej od stopnia młodszy chorąży mary-

narki (na podkładce sukiennej nałożonej na pasek skórzany)  
 x  

Pozostałe nakrycia głowy (na podkładce z tkaniny zasadniczej)   x 

TECHNIKA WYKONANIA OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 
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ŻOŁNIERZE NOSZĄ 

OTOKI NA CZAPKACH ROGATYWKACH W KOLORACH:  BERETY W KOLORACH: 

 Granatowym: 

generałowie, w jednostkach zmechanizowanych, zabezpieczenia materiałowego, 
Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego, żołnierze korpusu osobowego spra-
wiedliwości i obsługi prawnej, szkołach i ośrodkach szkolenia tych rodzajów 
wojsk i służb  

 

Czarnym: 

w Marynarce Wojennej i Jednostce Wojskowej Nr 4026, w jednostkach pancer-
nych, pododdziałach czołgów i jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej  

 
Pomarańczowym: 

w jednostkach pancernych, rozpoznawczych, 10 Warszawskim Pułku Samochodo-
wym, szkołach i ośrodkach szkolenia tych rodzajów wojsk  

 
Bordowym: 

w jednostkach powietrzno-desantowych i jednostkach kawalerii powietrznej  

 
Ciemnozielonym: 

w jednostkach rakietowych i artylerii, obrony przeciwlotniczej, szkołach i ośrod-
kach szkolenia tych rodzajów wojsk  

 

Niebieskim: 

w jednostkach obrony wybrzeża, 8 Koszalińskim Pułku Przeciwlotniczym i Cen-
trum Przygotowań do Misji Zagranicznych  

 Czarnym: 

w jednostkach inżynieryjnych, chemicznych (obrony przed bronią masowego raże-
nia), zabezpieczenia technicznego, służby kartograficznej i topogeodezyjnej, szko-
łach i ośrodkach szkolenia tych rodzajów wojsk i służb  

 
Szkarłatnym: 

w jednostkach Żandarmerii Wojskowej  

 Chabrowym: 

w jednostkach łączności i informatyki, rozpoznania i walki radioelektronicznej, 
dowodzenia, radiotechnicznych, szkołach i ośrodkach szkolenia tych rodzajów 
wojsk i służb  

 
Szarym: 

w Jednostce Wojskowej Nr 2305 

 
Wiśniowym: 

w jednostkach medycznych oraz wszyscy oficerowie korpusu osobowego medycz-
nego, szkołach i ośrodkach szkolenia służby medycznej  

 

Ciemnozielonym: 

w Wojskach Specjalnych, z wyjątkiem Jednostek Wojskowych Nr 2305 i Nr 4026, 
oraz w eskadrach działań specjalnych w zestawie umundurowania polowego 

 

Fioletowym: 

żołnierze korpusu osobowego duszpasterstwa  
 

Oliwkowym: 

w Wojskach Obrony Terytorialnej 

 

Żółtym: 

w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej  
 

Zielonym: 

w pozostałych jednostkach użytkujących umundurowanie Wojsk Lądowych 
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

NA NAKRYCIACH GŁOWY WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH 

czapki rogatywki czapki garnizonowe berety i furażerki kapelusze podhalańskie 

generała 

 

generała i oficera starszego 

oficera 

starszego 

 

Oficera młodszego 

oficera 

młodszego 

 

podoficera 

  

podoficera 
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH NA BERETACH I FURAŻERKACH 

       

starszy szeregowy kapral starszy kapral plutonowy sierżant straszy sierżant młodszy chorąży 

       

chorąży starszy chorąży starszy chorąży sztabowy podporucznik porucznik kapitan major 

       

podpułkownik pułkownik generał brygady generał dywizji generał broni generał Marszałek Polski 



 

generał brygady 

 

generał dywizji 

 

generał broni 

 

generał 

 

Marszałek Polski 

starszy szeregowy  chorąży, major  

kapral  starszy chorąży, podporucznik, podpułkownik  

starszy kapral  porucznik, pułkownik  

plutonowy  starszy chorąży sztabowy, kapitan  
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH 

NA OTOKU CZAPKI ROGATYWKI I CZAPKI GARNIZONOWEJ 

sierżant 

starszy sierżant 

młodszy chorąży 



admirał 

oficer starszy 

oficer młodszy 

podoficer 

marynarz 

 

młodszy chorąży marynarki 

 

kontradmirał, komandor podporucznik, 

chorąży marynarki 

 
wiceadmirał, komandor porucznik, 

podporucznik marynarki, 

starszy chorąży marynarki 

 

admirał floty, komandor, 

porucznik marynarki 

 

admirał, kapitan marynarki 

 

starszy chorąży sztabowy marynarki  
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

NA PASKU CZAPKI GARNIZONOWEJ I KAPELUSZA DAMSKIEGO 


