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Wykaz zmian: 

 Określono ubiór polowy i ćwiczebny jako zasadniczy podczas wykonywania obowiązków służbowych jeżeli z ich charakteru nie wynika koniecz-
ność występowania w innym ubiorze, jednocześnie określono okoliczności noszenia ubioru wyjściowego (z kurtką munduru podczas uroczystych 
wystąpień indywidualnych i zbiorowych) oraz podczas wykonywania zadań służbowych jeżeli z ich charakteru wynika konieczność występowania 
w tym ubiorze 

 Wprowadzono kapelusz polowy dla wszystkich żołnierzy, który nosi się w składzie ubiorów polowych 

 Koszulobluzę pod kamizelkę ochronną można użytkować bez kamizelki, wpuszczoną w spodnie munduru polowego przez wszystkich żołnierzy 
również na terenie kraju 

 Wprowadzono nowe przedmioty, tj. koszulkę polową oraz koszulkę ćwiczebną Marynarki Wojennej, które nosi się: z zapiętymi guzikami lub z roz-
piętym jednym guzikiem, wpuszczone w spodnie munduru lub opuszczone na spodnie munduru, przy czym, w zestawie z pasem koloru białego, pa-
sem żołnierskim wpuszczone w spodnie munduru 

 Dodano miejsca noszenia oznak stopni: na prawym rękawie bluzy polowej (mundur polowy i mundur polowy letni oraz mundury wz. 2010) i koszu-
lobluzy pod kamizelkę ochronną, oraz w miejscu wszycia taśmy samosczepnej koszulki polowej i koszulki ćwiczebnej MW  

 Umożliwiono noszenie spinki do krawata w każdym ubiorze, w którym nosi się krawat  

 Wskazano ubiór ćwiczebny w kolorze granatowym jako właściwy dla  żołnierzy jednostek pływających Marynarki Wojennej, Inspektoratu Mary-
narki Wojennej, dowództw flotylli, Akademii Marynarki Wojennej i Centrum Operacji Morskich oraz żołnierzy Marynarki Wojennej podczas wy-
konywania obowiązków służbowych na jednostkach pływających.  

 Wskazano jednoznacznie kolor granatowy jako właściwy dla ubioru służbowego żołnierzy Marynarki Wojennej 

 Zezwolono żołnierzom na noszenie: przedmiotów stanowiących środki ochrony indywidualnej, kamizelek i innych elementów odblaskowych w cza-
sie realizacji obowiązków służbowych (porządkowych), jeżeli tego wymaga zachowanie zasad bezpieczeństwa 

 W składzie ubioru galowego: kobiety mogą nosić spodnie niezależnie od temperatury otoczenia oraz  kozaki - przy niskich temperaturach; mężczyź-
ni mogą nosić trzewiki zimowe galowe (nowy przedmiot) 
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zasadnicze zmiany cd: 

 Kobiety w składzie ubioru wyjściowego mogą nosić spodnie niezależnie od temperatury otoczenia  

 W składzie ubioru polowego można nosić kurtki ubrania ochronnego z rękawicami lub bez  

 Można nosić ubiór wieczorowy, galowy, wyjściowy, służbowy, polowy oraz ćwiczebny w czasie dojazdu (przemarszu) do miejsca wykonywania obo-
wiązków służbowych i powrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych  

 Można nosić przedmioty w czasie trwania badań użytkowych (testowanych w warunkach rzeczywistych) w ramach prac rozwojowych dla przedmio-
tów umundurowania i wyekwipowania - tylko użytkownicy będący w grupie wyznaczonych do prowadzenia badań (testów)  

 Zmieniono katalog uprawnionych do zachowania z mocy przepisu uprawnienia do umundurowania galowego, wyjściowego i służbowego ustalonego 
dla rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności, w których żołnierze poprzednio służyli w przypadku zmiany miejsca pełnienia służby 
wojskowej: dodano Dowództwo Garnizonu Warszawa, usunięto inspektoraty i centra bezpośrednio podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Ro-
dzajów Sił Zbrojnych. Ponadto, żołnierzom instytucji, dowództw i jednostek wymienienionym w katalogu dodano uprawnienie do zachowania nakry-
cia głowy do umundurowania polowego  

 Wprowadzono zapisy o możliwości zwolnienia z obowiązku przemundurowania – dotychczas regulowało to rozporządzenie w sprawie norm należno-
ści dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką 

 Wprowadzono kapelusz huculski jako nakrycie głowy  dla żołnierzy 22 karpackiego batalionu piechoty górskiej podczas wystąpień z peleryną podha-
lańską  

 Rozszerzono o ubiór wyjściowy katalog ubiorów, do których nosi się w 11 Dywizji Kawalerii Pancernej krawat oraz pochewkę koloru czarnego        
w charakterze oznaki rozpoznawczej  

 Określono nowy wzór czapki rogatywki (dotyczy żołnierzy w stopniach mł. chor - st. chor. sztab.), kapelusza podhalańskiego i huculskiego 

 Wskazano sposób wykonania znaku orła wojskowego na kapeluszach huculskich (w zależności od korpusu oraz posiadanego stopnia wojskowego) 

 Dodano możliwość noszenia oznaki przynależności państwowej na półpłaszczy marynarskich 

 Zniesiono obowiązek noszenia oznaki identyfikacyjnej z nazwiskiem na ubiorze wieczorowym Marynarki Wojennej oraz określono miejsce jej nosze-
nia na swetrze (MW) - po lewej stronie symetrycznie nad górną krawędzią kieszeni swetra 

 Określono nowy sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na naramiennikach koszulobluz Marynarki Wojennej (tzw. „minaturki”) 
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 Zmieniono sposób rozmieszczenia oznak stopni wojskowych na pasku czapki garnizonowej i kapelusza damskiego Marynarki Wojennej poprzez 
zmniejszenie „gwiazdki” do 13 mm  

 W składzie ubioru wieczorowego Marynarki Wojennej nie nosi się sznura galowego  

 Określono kolory otoków dla żołnierzy Dowództwa Garnizonu Warszawa biorących udział w wystąpieniach o charakterze reprezentacyjnym 
(granatowy) oraz żołnierzy pełniących służbę w 10 Warszawskim Pułku Samochodowym (pomarańczowy) 

 Ocieplacz do kurtki pilota i kurtki pilota tropikalnej można użytkować samodzielnie w składzie ubiorów specjalnych personelu latającego. 

 Unormowano noszenie pasa koloru białego dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej podczas pełnienia służby dyżurnej, patrolowej, konwojowej, asy-
stencyjnej i ruchu drogowego (dodano też stosowne zestawy ubioru polowego) 

 Usunięto koalicyjkę ze składu ubioru podczas wykonywania kontroli ruchu drogowego oraz w czasie wydawania poleceń lub dawania sygnałów na 
drodze w składzie ubioru wyjściowego (z kurtką munduru lub koszulobluzą) i polowego z pasem koloru białego. 

 Określono beret koloru szkarłatnego jako właściwy dla wszystkich struktur organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej 

 Określono zasady noszenia oznak specjalnych (np. oznaka Legii Akademickiej) - zamiennie z oznakami rozpoznawczymi. 

 Dodano zestawy ubioru galowego, polowego, ćwiczebnego, specjalnego i sportowego, przedstawiające ubiory żołnierzy w zależności od przynależ-
ności do rodzaju Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych i specjalności (ubiory galowe: z płaszczem, z peleryną i kapeluszem huculskim; ubiory polo-
we: z koszulką polową, z koszulobluzą pod kamizelkę ochronną, z kapeluszem polowym, z czapką rogatywką polową, z pasem koloru białego; 
ubiór ćwiczebny z koszulką ćwiczebną; ubiory specjalne: z kurtką pilota tropikalną, z kurtką pilota z wykorzystaniem funkcji „high visibility”,        

z ocieplaczem kurtki pilota; ubiory sportowe: z dresem sportowym, ze spodniami dresu sportowego, z bluzą dresu sportowego, z ubraniem sporto-
wym     

 Uaktualniono wzory oraz nazwy przedmiotów umundurowania i wyekwipowania  

 Określono terminy, do których może być noszone umundurowanie dotychczasowych wzorów - tzn. wzorów, które nie są określone znowelizowa-
nym rozporządzeniem 


