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ZASADY ZAOPATRYWANIA W MUNDURY POLOWE I ĆWICZEBNE 

Od dnia 1 stycznia 2021 r. należność: 

 munduru polowego,  

 munduru polowego letniego, 

 munduru ćwiczebnego Marynarki Wojennej wzór 2010, 

 munduru ćwiczebnego letniego Marynarki Wojennej wzór 2010 

wynosi 2 kpl. na 2 lata dla żołnierzy zawodowych, z wyjątkiem żołnierzy 

załogi czołgu oraz personelu latającego i technicznego lotnictwa.  

W naturze realizowana jest tylko ich pierwsza należność (przy powoła-

niu do zawodowej służby wojskowej).  

Od drugiego roku zawodowej służby wojskowej żołnierz otrzymuje rów-

noważnik pieniężny na zakup 1 kpl.: 

 munduru polowego i munduru polowego letniego, 

 munduru ćwiczebnego Marynarki Wojennej wzór 2010 i munduru 

ćwiczebnego letniego Marynarki Wojennej wzór 2010 – w przypad-

ku użytkowania mundurów ćwiczebnych.  

 
 
 

 

 

 



SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI MUNDURÓW POLOWYCH I MUNDURÓW ĆWICZEBNYCH MW 
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Realizacja należności mundurów polowych/ćwiczebnych MW żołnie-

rzom powołanym w 2021 r.  do zawodowej służby wojskowej: 

– norma należności 2 kpl. na 2 lata.  

 

 

N - realizacja należności przedmiotu w naturze. 
R - realizacja należności przedmiotu w równoważniku  
 
* - zgodnie z przysługującymi  (tzn. jeżeli w 2020 r. upłynął okres używalności 
poprzednio wydanego munduru - zachowane są okresy używalności na jakie 
mundur został wydany).  

 

 

 

Realizacja należności mundurów polowych/ćwiczebnych MW żołnie-

rzom pełniącym zawodową służbę wojskową: 

 – norma należności 2 kpl. na 2 lata 

 

 
 

      Wysokość równoważnika pieniężnego:  
 Mundur polowy - 128,11 zł  
 Mundur polowy letni - 121,67 zł  
 Mundur ćwiczebny MW - 83,68 zł  
 Mundur ćwiczebny letni MW - 84,62 zł  

 
 
 
 

Mundur 
Należ-

ność 
2021 2022 2023 2024 

Mundur polowy/

ćwiczebny 

1/2 lata N   N   

Mundur polowy/

ćwiczebny 

1/2 lata N R R R 

Mundur 
Należ-

ność 
2021 2022 2023 2024 

Mundur polowy/

ćwiczebny 

1/2 lata N*   N   

Mundur polowy/

ćwiczebny 

1/2 lata R R R R 
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ZASADY ZAOPATRYWANIA W MUNDURY POLOWE I ĆWICZEBNE 

Żołnierz, któremu wypłacono równoważnik pieniężny w zamian  

za mundur polowy mundur polowy letni oraz mundur ćwiczebny Ma-

rynarki Wojennej wzór 2010 i mundur ćwiczebny letni Marynar-

ki Wojennej wzór 2010   

 

    Zakup munduru wyłącznie  

w magazynach mundurowych WOG/OG/OZ 

 

 

Zmniejszenie wypłacanego w kolejnym roku kalendarzowym  pienięż-

nego o wartość wydanego munduru 

 

Równoważnik jest zmniejszany o wartość pieniężną przedmiotu 

przyjętą do kalkulacji  równoważnika pieniężnego  

(patrz: Wykaz  całkowitych wartości pieniężnych umundurowania i 

wyekwipowania,  do zmniejszania równoważnika pieniężnego). 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 7 czerwca 2022 r. wprowadzono przepis umożliwiający 

wypłatę równoważnika pieniężnego za każdy zakończony rok prze-

dłużenia okresu używalności nw. przedmiotów umundurowania  

i wyekwipowania: 

 Ubranie ochronne,  

 Trzewiki zimowe,  

 Karimata,  

 Śpiwór,  

 Szelki do przenoszenia oporządzenia,  

 Zasobnik piechoty górskiej,  

 Okulary ochronne gogle. 

Równoważnik wypłaca się w wysokości rocznej wartości wydanego 

przedmiotu.  

Równoważnik wypłacany będzie - od 1 stycznia 2023 r. - w termi-

nie do końca pierwszego kwartału roku kalendarzowego, za każdy 

zakończony rok przedłużenia okresu używalności liczony od dnia  

1 stycznia 2022 r.    
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POBIERANIE PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA POLOWEGO, ĆWICZBNEGO I UBIORÓW SPECJALNYCH W RAMACH  

WYPŁACANEGO RÓWNOWAŻNIKA PIENIĘŻNEGO 

Żołnierz zawodowy może otrzymać przedmioty, określone w załączniku nr 4 
do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia  
21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy 
zawodowych (patrz: Akty prawne), gdy uzasadniają to warunki, w jakich są 
wykonywane obowiązki służbowe.  

Możliwość dotyczy 53 przedmiotów, które mogą być wydane stosownie do 
przysługujących norm należności na zajmowanym stanowisku służbowym, co 
oznacza, że np. żołnierz jednostki Wojsk Lądowych nie może pobrać przed-
miotów umundurowania Marynarki Wojennej. 

Przedmioty te mogą być wydane w magazynie mundurowym WOG/OG/OZ, 
do maksymalnych ilości  określonych w załączniku nr 4. 

W przypadku wydania tych przedmiotów, wypłacany w kolejnym roku kalen-
darzowym równoważnik pieniężny (tzw. „mundurówka”) jest zmniejszany  
o całkowitą wartość wydanych przedmiotów ujętą w ewidencji WOG/OG/OZ. 

 

 


