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UBIORY POLOWE 

Ubiór polowy jest zasadniczym ubiorem żołnierzy podczas wyko-

nywania obowiązków służbowych (niezależnie od rodzaju jednostki 

organizacyjnej) jeżeli z ich charakteru nie wynika konieczność wystę-

powania w innym ubiorze.  

Zezwala się na noszenie ubioru polowego w czasie dojazdu 

(przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i powrotu 

z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.  

Ubiór polowy w kamuflażu ochronnym (tzw. PANTERA) noszą wszy-

scy żołnierze z wyjątkiem żołnierzy jednostek pływających Marynarki 

Wojennej.  

Żołnierze niemający na wyposażeniu ubioru galowego lub wyjściowe-

go noszą ubiór polowy podczas uroczystości, w których nosi się ubiór ga-

lowy i wyjściowy. 

Nogawki spodni mundurów polowych można nosić wpuszczone         

w trzewiki lub na cholewkach trzewików. 

Nogawki spodni ubrania ochronnego nosi się na cholewkach  

trzewików. 

Zezwala się na noszenie kurtek ubrania ochronnego z rękawicami lub 

bez rękawic.  

UWAGA: 

Nie nosi się ubioru polowego w sytuacjach, podczas których obowiązuje ubiór galowy lub wyjściowy (nie dotyczy szeregowych zawodowych 

do 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej, którzy do dnia 31.12.2020 r. nie nabyli uprawnienia do umundurowania galowego i wyjściowego oraz żoł-

nierzy pełniących służbę kandydacką nieposiadających należności umundurowania wyjściowego). 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 1  ZESTAW NR 2  

Ubiór polowy żołnierza Wojsk Lądowych z bluzą polową  Ubiór polowy żołnierza Wojsk Lądowych z koszulką polową  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Bielizna  

Mundur polowy1 

Pas do munduru polowego2 

Trzewiki 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulka polowa3 

Spodnie polowe 

Pas do munduru polowego2 

Trzewiki 

1 Lub mundur polowy wz. 2010, mundur polowy letni wz. 2010, które można nosić do dnia 

31.12.2026 r. 

2 Nie nosi się pasa żołnierskiego z klamrą WP w trakcie wykonywania codziennych obowiązków 

służbowych. Pas żołnierski z klamrą WP nosi się podczas pełnienia służb dyżurnych, w przypadku 

konieczności noszenia kabury z bronią i oporządzenia oraz podczas występowania w składzie pod-

oddziałów reprezentacyjnych i honorowych. 

3 Koszulkę polową nosi się z zapiętymi guzikami lub z rozpiętym jednym  guzikiem, wpuszczoną 

w spodnie munduru lub opuszczoną na spodnie munduru. W zestawie z pasem żołnierskim - 

wpuszczoną w spodnie munduru. Zamiennikiem dla koszulki polowej jest koszulobluza polowa, 

którą można nosić do dnia 31.12.2026 r. 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 4 

Ubiór polowy żołnierza Wojsk Lądowych z koszulobluzą pod kamizelkę 

ochronną  

Ubiór polowy żołnierza Wojsk Lądowych z kurtką ubrania ochronnego 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulobluza pod kamizelkę ochronną 

Spodnie polowe  

Pas do munduru polowego 

Trzewiki 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka zimowa (beret)1 

Mundur polowy 

Bielizna 

Ubranie ochronne2 

(kurtka ubrania ochronnego) 

Rękawice zimowe pięciopalcowe  

(rękawice taktyczne) 

Trzewiki zimowe (trzewiki)  

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

hełm”. Może być noszona również poza terenem poligonu. Honory w ubiorze z czapką zi-

mową oddaje się na takich samych zasadach jak przy innych nakryciach głowy. Można nosić 

czapkę zimową oraz rękawice koloru czarnego (starego wzoru). 

2 Podpinkę od kurtki ubrania ochronnego można użytkować samodzielnie. 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 5 ZESTAW NR 6 

Ubiór polowy żołnierza Sił Powietrznych z bluzą polową Ubiór polowy żołnierza Sił Powietrznych z koszulką polową 

  

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka polowa Sił Powietrznych 

Mundur polowy1 

Bielizna  

Pas do munduru polowego2 

Trzewiki  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka polowa Sił Powietrznych 

Koszulka polowa3 

Spodnie polowe 

Pas do munduru polowego2 

Trzewiki  

1 Lub mundur polowy wz. 2010, mundur polowy letni wz. 2010, które można nosić do dnia 

31.12.2026 r. 

2 Nie nosi się pasa żołnierskiego z klamrą WP w trakcie wykonywania codziennych obo-

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

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

stępowania w składzie pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych). 

3 Koszulkę polową nosi się z zapiętymi guzikami lub z rozpiętym jednym  guzikiem, wpusz-

czoną w spodnie munduru lub opuszczoną na spodnie munduru. W zestawie z pasem żoł-

nierskim - wpuszczoną w spodnie munduru. Zamiennikiem dla koszulki polowej jest koszu-

lobluza polowa, którą można nosić do dnia 31.12.2026 r. 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 7 ZESTAW NR 8 

Ubiór polowy żołnierza Sił Powietrznych z koszulobluzą pod kamizelkę 

ochronną  

Ubiór polowy żołnierza Sił Powietrznych z kurtką ubrania ochronnego 

  

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka polowa Sił Powietrznych 

Koszulobluza pod kamizelkę ochronną  

Spodnie polowe 

Pas do munduru polowego 

Trzewiki  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka zimowa1 

(furażerka polowa Sił Powietrznych) 

Mundur polowy 

Bielizna 

Ubranie ochronne2  

(kurtka ubrania ochronnego) 

Rękawice zimowe pięciopalcowe  

(rękawice taktyczne) 

Trzewiki zimowe (trzewiki)  

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

hełm”. Może być noszona również poza terenem poligonu. Honory w ubiorze z czapką zimo-

wą oddaje się na takich samych zasadach jak przy innych nakryciach głowy.   

Można nosić czapkę zimową oraz rękawice koloru czarnego (starego wzoru).  

2 Podpinkę od kurtki ubrania ochronnego można użytkować samodzielnie. 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 9 ZESTAW NR 10 

Ubiór polowy żołnierza Marynarki Wojennej z bluzą polową Ubiór polowy żołnierza Marynarki Wojennej z koszulką polową 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret marynarski1 

Mundur polowy2 

Bielizna  

Pas do munduru polowego3 

Trzewiki 

  

W skład ubioru wchodzi: 

Beret marynarski1 

Koszulka polowa4 

Spodnie polowe 

Pas do munduru polowego3 

Trzewiki  

1 Beret marynarski w kolorze czarnym bez oznaki stopnia wojskowego. 

2 Lub mundur polowy wz. 2010, mundur polowy letni wz. 2010, które można nosić do dnia 

31.12.2026 r. 

3 Nie nosi się pasa żołnierskiego z klamrą WP w trakcie wykonywania codziennych obo-

wiązków służbowych. Pas żołnierski z klamrą WP nosi się podczas pełnienia służb dyżur-

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

stępowania w składzie pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych. 

4 Koszulkę polową nosi się z zapiętymi guzikami lub z rozpiętym jednym  guzikiem, wpusz-

czoną w spodnie munduru lub opuszczoną na spodnie munduru. W zestawie z pasem żoł-

nierskim - wpuszczoną w spodnie munduru. Zamiennikiem dla koszulki polowej jest koszu-

lobluza polowa, którą można nosić do dnia 31.12.2026 r. 



Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 

www.iwspsz.wp.mil.pl  

ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 11 ZESTAW NR 12 

Ubiór polowy żołnierza Marynarki Wojennej z koszulobluzą pod kamizelkę 

ochronną 

Ubiór polowy żołnierza Marynarki Wojennej z kurtką ubrania ochronnego 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret marynarski1 

Koszulobluza pod kamizelkę ochronną 

Spodnie polowe 

Pas do munduru polowego2 

Trzewiki 

  

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka zimowa3 (beret marynarski) 

Mundur polowy 

Bielizna  

Ubranie ochronne4 

(kurtka ubrania ochronnego) 

Rękawice zimowe pięciopalcowe  

(rękawice taktyczne) 

Trzewiki zimowe (trzewiki)  

1 Beret marynarski w kolorze czarnym bez oznaki stopnia wojskowego. 

2 Nie nosi się pasa żołnierskiego z klamrą WP w trakcie wykonywania codziennych obowiązków 
służbowych (pas żołnierski z klamrą WP nosi się podczas pełnienia służb dyżurnych, w przypad-
ku konieczności noszenia kabury z bronią i oporządzenia oraz podczas występowania w składzie 
pododdziałów reprezentacyjnych i honorowych). 

 

3 Czapkę zimową nosi się przy niskich temperaturach – czapka nie jest „ocieplaczem pod hełm”. 

Może być noszona również poza terenem poligonu. Honory w ubiorze z czapką zimową oddaje się 

na takich samych zasadach jak przy innych nakryciach głowy. Można nosić czapkę zimową oraz 

rękawice koloru czarnego (starego wzoru). 

4 Podpinkę od kurtki ubrania ochronnego można użytkować samodzielnie. 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 13 ZESTAW NR 14 

Ubiór polowy w kamuflażu pustynnym
1 Ubiór polowy z kapeluszem polowym4 

  

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz polowy w kamuflażu pustynnym

(beret) 

Mundur polowy tropikalny2 

Bielizna (bluza ocieplająca w kamuflażu pu-

stynnym) 

Trzewiki ćwiczebne tropikalne  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz polowy3  

Mundur polowy4  

Bielizna  

Pas do munduru polowego 

Trzewiki  

1 Ubiór polowy w kamuflażu pustynnym użytkują żołnierze pełniący służbę w strefie zwrot-
nikowej, podzwrotnikowej i tropikalnej. 

2 Lub mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym, mundur polowy tropikalny          

w kamuflażu pustynnym wz. 2010 (stare wzory), które można nosić do dnia 31.12.2026 r. 

 

3 Kapelusz polowy noszą wszyscy żołnierze. 

4 Lub mundur polowy wz. 2010, mundur polowy letni wz. 2010, które można nosić do dnia 

31.12.2026 r. 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 15 ZESTAW NR 16 

Ubiór polowy żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej z czapką rogatyw-

ką polową   

Ubiór polowy z mundurem polowym i pasem koloru białego żołnierza  

Żandarmerii Wojskowej w czasie pełnienia służby dyżurnej, patrolowej, 

konwojowej, asystencyjnej i ruchu drogowego  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka rogatywka polowa 

Mundur polowy1 

Bielizna  

Pas do munduru polowego 

Trzewiki  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Beret koloru szkarłatnego  

Mundur polowy1 

Bielizna  

Pas koloru białego  

Trzewiki  

1 Lub mundur polowy wz. 2010, mundur polowy letni wz. 2010, które można nosić do dnia 

31.12.2026 r. 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 17 ZESTAW NR 18 

Ubiór polowy z koszulką polową i pasem koloru białego żołnierza  

Żandarmerii Wojskowej w czasie pełnienia służby dyżurnej,                

patrolowej, konwojowej, asystencyjnej i ruchu drogowego     

    Ubiór polowy z ubraniem ochronnym i pasem koloru białego żołnierza  

  Żandarmerii Wojskowej w czasie pełnienia służby dyżurnej, patrolo-

wej, konwojowej, asystencyjnej i ruchu drogowego  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Beret koloru szkarłatnego  

Koszulka  polowa1 

Spodnie polowe 

Pas koloru białego 

Trzewiki  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka zimowa2 

(beret koloru szkarłatnego)  

Mundur polowy 

Bielizna  

Ubranie ochronne 

(kurtka ubrania ochronnego) 

Rękawice zimowe pięciopalcowe  

Pas koloru białego 

Trzewiki zimowe (trzewiki)  

1 Koszulkę polową w zestawie z pasem koloru białego nosi się wpuszczoną w spodnie mun-

duru. Zamiennikiem dla koszulki polowej jest koszulobluza polowa, którą można nosić do 

dnia 31.12.2026 r. 

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

hełm”. Może być noszona również poza terenem poligonu. Honory w ubiorze z czapką zi-

mową oddaje się na takich samych zasadach jak przy innych nakryciach głowy. Można nosić 

czapkę zimową oraz rękawice koloru czarnego (starego wzoru). 
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ZESTAWY UBIORU POLOWEGO  

ZESTAW NR 19 

Ubiór polowy z koszulobluzą pod kamizelkę ochronną  

żołnierza Żandarmerii Wojskowej w czasie pełnienia służby patrolowej  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Beret koloru szkarłatnego 

Koszulobluza pod kamizelkę ochronną 

Spodnie polowe 

Pas do munduru polowego 

Trzewiki 

 


