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SPOSÓB NOSZENIA OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH NA  UMUNDUROWANIU MARYNARKI WOJENNEJ 

Oznaki stopni wojskowych nosi się na: 

– na naramiennikach płaszczy, kurtek czołgisty warsztatowca i koszulobluz, 

– na wysokości lewej piersi kurtki wyjściowej, kurtki wiatrówki, kombinezonu i kurtki pilota, kombinezonu i kurtki czołgisty, bluzy ćwiczebnej, ko-

szuli ćwiczebnej, bluzy i kurtki technika lotniczego, kurtki i podpinki ubrania ochronnego, bluzy ocieplacza ćwiczebnego i swetra, 

– na lewym rękawie bluz wyjściowych marynarskich, półpłaszczy marynarskich, kurtek munduru od stopnia bosmanmat, 

– na obu rękawach kurtek munduru od stopnia bosman, 

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

Technika wykonania oznak stopni wojskowych 
Haft złocistym 

bajorkiem  

Haft 

komputerowy  

Taśma 

dystynkcyjna  

Marynarki Wojennej (z wyjątkiem admirałów): 

Rękawy kurtek munduru (na podkładce sukiennej)   x 

Naramienniki (w kolorze czarnym) płaszczy i koszulobluz wyjściowych   x 

Pozostałe przedmioty  x  

Admirałów: 

Rękawy kurtek munduru (na podkładce sukiennej) x   

Naramienniki (w kolorze czarnym) płaszczy i koszulobluz x   

Pozostałe przedmioty  x  
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

MARYNARKI WOJENNEJ NA NARAMIENNIKU 

       

starszy marynarz mat starszy mat bosmanmat bosman straszy bosman młodszy chorąży 
marynarki 

       

chorąży marynarki starszy chorąży 
marynarki 

starszy chorąży sztabowy 
marynarki 

podporucznik marynarki porucznik marynarki kapitan marynarki komandor podporucznik 

       

komandor porucznik komandor  kontradmirał wiceadmirał admirał floty admirał  
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

MARYNARKI WOJENNEJ NA POCHEWCE 

       

starszy marynarz mat starszy mat bosmanmat bosman straszy bosman młodszy chorąży 
marynarki 

       

chorąży marynarki starszy chorąży 
marynarki 

starszy chorąży sztabowy 
marynarki 

podporucznik marynarki porucznik marynarki kapitan marynarki komandor podporucznik 

       

komandor porucznik komandor  kontradmirał wiceadmirał admirał floty admirał  
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

MARYNARKI WOJENNEJ NA PODKŁADCE 

       

starszy marynarz mat starszy mat bosmanmat bosman straszy bosman młodszy chorąży 
marynarki 

       

chorąży marynarki starszy chorąży 
marynarki 

starszy chorąży sztabowy 
marynarki 

podporucznik marynarki porucznik marynarki kapitan marynarki komandor podporucznik 

       

komandor porucznik komandor  kontradmirał wiceadmirał admirał floty admirał  
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ROZMIESZCZENIE OZNAK STOPNI WOJSKOWYCH 

MARYNARKI WOJENNEJ NA RĘKAWIE 

       

starszy marynarz mat starszy mat bosmanmat bosman straszy bosman młodszy chorąży 
marynarki 

       

chorąży marynarki starszy chorąży 
marynarki 

starszy chorąży sztabowy 
marynarki 

podporucznik marynarki porucznik marynarki kapitan marynarki komandor podporucznik 

       

komandor porucznik komandor  kontradmirał wiceadmirał admirał floty admirał  


