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OZNAKI SZKOLNE 

Oznaki szkolne noszą: 

1) podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej na: 

̶ kołnierzach kurtki munduru - na końcu kołnierza przy styku 

z klapami oznakę "AMW", 

̶ naramiennikach koszulobluz wyjściowych - oznakę "AMW", 

̶ oznace stopnia do kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, 

bluzy ćwiczebnej i koszulobluzy ćwiczebnej - oznakę "AMW", 

̶ zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru - taśmę 

(naszytą na podkładkę sukienną) oznaczającą rok nauki, 

2) kadeci szkół podoficerskich Marynarki Wojennej na: 

̶ lewym rękawie bluz wyjściowych marynarskich, półpłaszcza ma-

rynarskiego - oznakę "SP", 

̶ naramiennikach koszulobluz polowych, patce od bluzy polowej 

oraz oznace od ubrania ochronnego - oznakę "SP". 

Oznaki te są w kolorze złocistym. 

 

3) pozostałych Akademii Wojskowych na: 

̶ naramiennikach kurtek mundurów i koszulobluz ubiorów wyj-

ściowych – oznakę „WAT”, „AWL”, „LAW” oraz sznurek ple-

ciony koloru matowosrebrnego naszyty dookoła naramienników 

(poza wyszyciem przy rękawie), 

̶ oznace stopnia do kurtki wyjściowej, kurtki ubrania ochronnego, 

naramiennikach od koszulobluzy polowej oraz patce od bluzy 

polowej – oznakę „WAT”, „AWL”, „LAW”, 

̶ zewnętrznej części mankietów rękawów kurtki munduru – taśmę 

(naszytą na podkładkę sukienną) oznaczającą rok nauki, 

4) kadeci pozostałych szkół podoficerskich na naramiennikach koszu-

lobluz polowych, patce od bluzy polowej oraz oznace od ubrania 

ochronnego - oznakę "SP". 

Oznaki te są w kolorze srebrzystym. 
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WZORY OZNAK SZKOLNYCH 

   

Wojskowej Akademii Technicznej Akademii Wojsk Lądowych Akademii Marynarki Wojennej 

 

  

Lotniczej Akademii Wojskowej Szkoły Podoficerskiej 

na umundurowaniu Wojsk Lądowych 

i Sił Powietrznych 

Szkoły Podoficerskiej 

na umundurowaniu Marynarki Wojennej 
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SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK SZKOLNYCH LAT NAUKI 

WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH 

      

I rok nauki II rok nauki III rok nauki IV rok nauki V rok nauki VI rok nauki 

MARYNARKI WOJENNEJ 

      

I rok nauki II rok nauki III rok nauki IV rok nauki V rok nauki  



     

na kołnierzu kurtki munduru na naramienniku kurtki mun-

duru i koszulobluzy z krótki-

mi i długimi rękawami  

na oznace stopnia od kurtki wyjściowej, kurtki 

ubrania ochronnego, bluzy ćwiczebnej i koszu-

lo-bluzy ćwiczebnej  

na patce od munduru 

polowego i pochewce od 

koszulobluzy polowej  

na bluzie wyjściowej marynarskiej i pół-

płaszcza marynarskiego  
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SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK SZKOLNYCH 

WOJSK LĄDOWYCH I SIŁ POWIETRZNYCH 

   

na naramienniku kurtki munduru i koszulobluzy 

z krótkimi i długimi rękawami  

na oznace stopnia od kurtki wyjściowej 

i kurtki ubrania ochronnego  

na patce od munduru polowego 

i pochewce koszulobluzy polowej  

MARYNARKI WOJENNEJ 


