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UBIORY GALOWE 

Ubiór galowy: 

1) Wojsk Lądowych żołnierze noszą w kolorze khaki; 

2) Sił Powietrznych żołnierze noszą w kolorze stalowym; 

3) Marynarki Wojennej żołnierze noszą w kolorze granatowym i białym.  

Do ubiorów galowych nosi się koszule w kolorze białym. 

Ubiór galowy nosi się podczas: 

1) uroczystości państwowych i wojskowych; 

2) wręczania dyplomów i aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe 

oraz dekoracji żołnierzy orderami i odznaczeniami; 

3) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń jednostkom 

wojskowym, zaprzysiężenia i ślubowania żołnierzy, rozpoczęcia roku 

szkolnego, immatrykulacji oraz promocji w szkołach wojskowych; 

4) uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza i innych miejscach pa-

mięci narodowej; 

5) świąt rodzajów Sił Zbrojnych i świąt jednostek wojskowych; 

6) uroczystych spotkań służbowych; 

7) innych uroczystości, wystąpień indywidualnych, jeżeli w związku z ich 

charakterem zachodzi konieczność występowania w tym ubiorze.  

 

Żołnierze niemający na wyposażeniu ubioru galowego (szeregowi 

i marynarze zawodowi do 60 miesięcy zawodowej służby wojskowej, żoł-

nierze - słuchacze w akademiach i uczelniach wojskowych) noszą ubiór 

wyjściowy, polowy lub ćwiczebny (stosownie do posiadanych należności) 

podczas uroczystości w których nosi się ubiór galowy. 

 

 

W składzie ubioru galowego można nosić: 

a) płaszcz Wojsk Lądowych z szalikiem w  kolorze khaki i rękawiczka-

mi w kolorze czarnym, 

b) płaszcz Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej z szalikiem w kolo-

rze białym i rękawiczkami w kolorze białym lub czarnym, 

c) spodnie do munduru galowego damskiego niezależenie od temperatur 

oraz kozaki przy niskich temperaturach, 

d) trzewiki zimowe galowe przy niskich temperaturach; 

Sznury galowe nosi się w zależności od korpusu osobowego.  

W pomieszczeniach zamkniętych, w trakcie wystąpień bez nakrycia 

głowy, mundur galowy można nosić bez rękawiczek. 

Koszule do ubioru galowego nosi się ze spinkami do mankietów i kra-

wata w zależności od rodzaju Sił Zbrojnych. Na krawacie nie umieszcza się 

oznak rozpoznawczych ani innych symboli.  

 

 

Żołnierze zawodowi są uprawnieni do noszenia umundurowania pod-

czas drogi z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania czynności 

służbowych i z powrotem.  
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ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR 1  ZESTAW NR 2  

Ubiór galowy żołnierza Wojsk Lądowych  Ubiór galowy żołnierza Wojsk Lądowych z płaszczem  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka rogatywka (beret1) 

Mundur galowy wojsk lądowych 

Sznur galowy 

Koszula koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki wojsk lądowych 

Rękawiczki koloru czarnego 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka rogatywka (beret1) 

Mundur galowy Wojsk Lądowych 

Sznur galowy  

Koszula koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki Wojsk Lądowych 

Płaszcz Wojsk Lądowych  

Szalik letni koloru khaki  

(szalik zimowy koloru khaki) 

Rękawiczki koloru czarnego 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

(trzewiki zimowe galowe)  

1 Beret – w jednostkach powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, Wojskach Specjal-

nych z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026, Wojskach Obrony Terytorialnej, Żandar-

merii Wojskowej, jednostkach obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. 
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ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR 3  ZESTAW NR 4 

Ubiór galowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  Ubiór galowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych z płaszczem  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka wojsk lądowych (beret1) 

Mundur galowy damski (ze spódnicą lub 

spodniami) Wojsk Lądowych 

Sznur galowy 

Koszula damska koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki Wojsk Lądowych 

Rękawiczki koloru czarnego 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty galowe damskie 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka galowa Wojsk Lądowych (beret1) 

Mundur galowy damski ze spódnicą  

(spodniami) Wojsk Lądowych 

Sznur galowy  

Koszula damska koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki Wojsk Lądowych 

Płaszcz damski Wojsk Lądowych  

Szalik letni koloru khaki  

(szalik zimowy koloru khaki) 

Rękawiczki koloru czarnego 

Rajstopy w kolorze cielistym 

 Półbuty galowe damskie (kozaki)  

1 Beret – w jednostkach powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, Wojskach Specjal-

nych z wyjątkiem Jednostki Wojskowej Nr 4026, Wojskach Obrony Terytorialnej, Żandar-

merii Wojskowej, jednostkach obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. 
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ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR 5  ZESTAW NR 6 

Ubiór galowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z peleryną i kapeluszem podhalańskim  

Ubiór galowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z peleryną i kapeluszem huculskim  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz podhalański  

Mundur galowy Wojsk Lądowych 

Peleryna podhalańska  

(peleryna podhalańska letnia) 

Sznur galowy  

Koszula koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki Wojsk Lądowych 

Rękawiczki koloru czarnego 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

(trzewiki zimowe galowe) 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz huculski  

Mundur galowy Wojsk Lądowych 

Peleryna podhalańska  

(peleryna podhalańska letnia) 

Sznur galowy  

Koszula koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki Wojsk Lądowych 

Rękawiczki koloru czarnego 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

(trzewiki zimowe galowe) 
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ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR  7 ZESTAW NR 8 

Ubiór galowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  
z peleryną i  kapeluszem podhalańskim  

Ubiór galowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  
z peleryną i kapeluszem huculskim  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz podhalański  

Mundur galowy damski ze spódnicą 

(spodniami) Wojsk Lądowych 

Peleryna podhalańska  

(peleryna podhalańska letnia) 

Sznur galowy  

Koszula koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki Wojsk Lądowych 

Rękawiczki koloru czarnego 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty galowe damskie (kozaki)  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz huculski  

Mundur galowy damski ze spódnicą  

(spodniami) Wojsk Lądowych 

Peleryna podhalańska  

(peleryna podhalańska letnia) 

Sznur galowy  

Koszula koloru białego 

Krawat koloru khaki 

Spinki Wojsk Lądowych 

Rękawiczki koloru czarnego 

Rajstopy w kolorze cielistym 

 Półbuty galowe damskie (kozaki)  
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ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR 9 ZESTAW NR 10 

Ubiór galowy żołnierza Sił Powietrznych  Ubiór galowy żołnierza Sił Powietrznych z płaszczem 

  

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka garnizonowa Sił Powietrznych 

Mundur galowy Sił Powietrznych 

Sznur galowy 

Koszula koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki Sił Powietrznych 

Rękawiczki dziane koloru białego 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka garnizonowa Sił Powietrznych 

Mundur galowy Sił Powietrznych 

Sznur galowy  

Koszula koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki Sił Powietrznych 

Płaszcz Sił Powietrznych  

Szalik letni (zimowy) koloru białego  

Rękawiczki dziane koloru białego  

(rękawiczki koloru czarnego) 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe (trzewiki zimowe galowe)  
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ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR 11 ZESTAW NR 12 

Ubiór galowy żołnierza-kobiety Sił Powietrznych Ubiór galowy żołnierza-kobiety Sił Powietrznych z płaszczem 

  

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka Sił Powietrznych 

Mundur galowy damski (ze spódnicą lub 

spodniami) Sił Powietrznych 

Sznur galowy 

Koszula damska koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki sił powietrznych 

Rękawiczki dziane koloru białego 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty galowe damskie  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka galowa Sił Powietrznych 

Mundur galowy damski ze spódnicą   

(spodniami) Sił Powietrznych 

Sznur galowy  

Koszula damska koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki Sił Powietrznych 

Płaszcz damski Sił Powietrznych  

Szalik letni (zimowy) koloru białego  

Rękawiczki dziane koloru białego  

  (rękawiczki koloru czarnego) 

  Rajstopy w kolorze cielistym 

  Półbuty galowe damskie (kozaki)  

  



Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 

www.iwspsz.wp.mil.pl  

ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR 13 ZESTAW NR 14 

Ubiór galowy żołnierza Marynarki Wojennej Ubiór galowy żołnierza Marynarki Wojennej z płaszczem 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka garnizonowa Marynarki Wojennej 

Mundur galowy Marynarki Wojennej 

Sznur galowy 

Koszula koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki Marynarki Wojennej 

Rękawiczki dziane koloru białego 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka garnizonowa Marynarki Wojennej 

Mundur galowy Marynarki Wojennej 

Sznur galowy  

Koszula koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki Marynarki Wojennej 

Płaszcz Marynarki Wojennej  

Szalik letni (zimowy) koloru białego  

Rękawiczki dziane koloru białego 

(rękawiczki koloru czarnego) 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe (trzewiki zimowe galowe)  
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ZESTAWY UBIORU GALOWEGO 

ZESTAW NR 15 ZESTAW NR 16 

Ubiór galowy żołnierza-kobiety Marynarki Wojennej Ubiór galowy żołnierza-kobiety Marynarki Wojennej z płaszczem 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz damski Marynarki Wojennej 

Mundur galowy damski (ze spódnicą lub 

spodniami) Marynarki Wojennej 

Sznur galowy 

Koszula damska koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki Marynarki Wojennej 

Rękawiczki dziane koloru białego 

Pasek do spodni z klamrą MW 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty galowe damskie  

  

W skład ubioru wchodzi: 

Kapelusz damski Marynarki Wojennej 

Mundur galowy damski ze spódnicą  

 (spodniami) Marynarki Wojennej 

Sznur galowy  

Koszula damska koloru białego 

Krawat koloru czarnego 

Spinki Marynarki Wojennej 

Płaszcz damski Marynarki Wojennej  

Szalik letni (zimowy) koloru białego  

Rękawiczki dziane koloru białego 

(rękawiczki koloru czarnego) 

Rajstopy w kolorze cielistym 

 Półbuty galowe damskie (kozaki)  

  


