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SPOSÓB NOSZENIA OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA UMUNDUROWANIU 

WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH 

Oznaki stopni wojskowych nosi się na: 

– na naramiennikach płaszczy, kurtek mundurów, bluz olimpijek, koszulobluzy i swetrów, 

– na wysokości lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu i kurtki pilota, kombinezonu i kurtki czołgisty, bluzy i kurtki technika 

lotniczego, kurtki i podpinki (ocieplacza) ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego, 

– na pochewce umieszczonej na patce od bluzy polowej na wysokości linii piersi, 

– na pochewkach umieszczonych na naramiennikach koszulobluzy polowej, koszulki specjalnej letniej i ubrania czołgisty warsztatowca, 

– na kieszeni prawego rękawa w miejscu wszycia taśmy samosczepnej bluzy polowej oraz kombinezonów, kurtek, bluz i  koszulobluz Wojsk Specjal-

nych, 

Technika wykonania oznak stopni wojskowych 
Haft srebrzystym 

bajorkiem  

Haft 

komputerowy  

Taśma 

dystynkcyjna  

Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych: 

Ubiory wieczorowe, galowe, wyjściowe (z wyjątkiem swetra) i służbowe oficerów  x   

Ubiory wieczorowe, galowe, wyjściowe (z wyjątkiem swetra) i służbowe szeregowych i podofice-

rów 

x 

(gwiazdki) 
 x 

Pozostałe przedmioty  x  
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH NA NARAMIENNIKU 

       

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 
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH NA POCHEWCE 

       

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 
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH NA PODKŁADCE 

       

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 


