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UBIORY ĆWICZEBNE 

Ubiór ćwiczebny w kolorze granatowym noszą żołnierze jednostek 

pływających Marynarki Wojennej.  

Ubiór ćwiczebny nosi się podczas: 

1) alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń; 

2) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze 

polowym lub ćwiczebnym; 

3) wykonywania obowiązków służbowych na terenie garnizonu, jeżeli 

z ich charakteru wynika konieczność występowania w tym ubiorze. 

Żołnierze niemający na wyposażeniu ubioru galowego (marynarze za-

wodowi do 24 miesięcy zawodowej służby wojskowej, żołnierze pełniący 

służbę kandydacką) noszą ubiór ćwiczebny podczas uroczystości w któ-

rych nosi się ubiór galowy lub wyjściowy. 

Dopuszcza się noszenie ubiorów ćwiczebnych w czasie dojazdu 

(przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu 

z miejsca wykonywania obowiązków służbowych (w przypadku wystąpień 

zbiorowych decyduje organizator przedsięwzięcia a w przypadku wystą-

pień indywidualnych - żołnierz). 

UWAGA: 

Nie nosi się ubioru ćwiczebnego w sytuacjach, podczas których obowiązuje ubiór galowy lub wyjściowy (nie dotyczy marynarzy zawodowych do 

24 miesięcy zawodowej służby wojskowej i żołnierzy pełniących służbę kandydacką). 
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ZESTAWY UBIORU ĆWICZEBNEGO 

ZESTAW NR 1  ZESTAW NR 2  

Ubiór ćwiczebny Marynarki Wojennej z bluzą ćwiczebną  Ubiór ćwiczebny Marynarki Wojennej z koszulą ćwiczebną marynarską  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka marynarska ćwiczebna (beret mary-

narski1) 

Mundur ćwiczebny 

Bielizna letnia, bielizna letnia długa, bielizna 

zimowa Marynarki Wojennej w kolorze gra-

natowym 

Półbuty ćwiczebne (trzewiki)  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka marynarska ćwiczebna (beret mary-

narski) 

Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi 

rękawami 

Spodnie ćwiczebne 

Pasek do spodni marynarki wojennej2 

Półbuty ćwiczebne (trzewiki) 

1 Beret marynarski w kolorze czarnym bez oznaki stopnia wojskowego. 2 Nie nosi się pasa żołnierskiego z klamrą MW w trakcie wykonywania codziennych obo-

wiązków służbowych (pas żołnierski z klamrą MW nosi się podczas pełnienia służb dyżur-

nych, w przypadku konieczności noszenia kabury z bronią i oporządzenia oraz podczas 

występowania w składzie pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych). 
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ZESTAWY UBIORU ĆWICZEBNEGO 

ZESTAW NR 3  

Ubiór ćwiczebny Marynarki Wojennej z kurtką ubrania ochronnego marynarki wojennej   

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka marynarska ćwiczebna (czapka zimo-

wa1, beret marynarski) 

Ubranie ochronne marynarki wojennej 

(kurtka ubrania ochronnego marynarki wo-

jennej) 

Mundur ćwiczebny 

Bielizna letnia, bielizna letnia długa, bielizna 

zimowa Marynarki Wojennej w kolorze gra-

natowym 

Rękawice zimowe pięciopalcowe 

Półbuty ćwiczebne (trzewiki, trzewiki zimo-

we)  

   

 

1 Czapkę zimową nosi się przy niskich temperaturach – czapka nie jest „ocieplaczem pod 

hełm”. Honory w ubiorze z czapką zimową oddaje się na takich samych zasadach jak przy 

innych nakryciach głowy. 

 


