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UBIORY SPECJALNE 

Ubiór specjalny nosi się podczas wykonywania obowiązków służbowych z użyciem sprzętu wojskowego, jeżeli z ich charakteru wynika konieczność 

występowania w takim ubiorze. 

Dopuszcza się noszenie ubiorów specjalnych w czasie przejazdu (przemarszu) między miejscami wykonywania obowiązków służbowych. 

Nie nosi się ubiorów specjalnych w sytuacjach, dla których przewidziany jest ubiór:  

- galowy,  

- wyjściowy, 

- polowy,  

- ćwiczebny.  
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ZESTAWY UBIORU SPECJALNEGO  

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 

Ubiór specjalny z kombinezonem czołgisty  Ubiór specjalny z kombinezonem i kurtką czołgisty  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Kombinezon czołgisty 

Bielizna 

Trzewiki 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret (czapka zimowa1) 

Kombinezon czołgisty 

Bielizna 

Kurtka zimowa czołgisty 

Rękawice zimowe pięciopalcowe 

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 no-

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

ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 4 

Ubiór specjalny z ubraniem czołgisty warsztatowca Ubiór specjalny z kombinezonem pilota  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret (czapka zimowa1) 

Ubranie czołgisty warsztatowca  

Bielina  

Trzewiki  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka 

Kombinezon pilota 

Bielizna 

Trzewiki pilota  

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 

zimową 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 SPECJALNEGO  

ZESTAW NR 5 ZESTAW NR 6 

Ubiór specjalny personelu latającego tropikalny 

z kombinezonem pilota tropikalnym  

Ubiór specjalny personelu latającego z kurtką pilota  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka 

Kombinezon pilota tropikalny 

Bielizna 

Trzewiki pilota  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka Sił Powietrznych  

(czapka zimowa1) 

Kombinezon pilota 

Kurtka pilota 

Bielizna 

Rękawice pilota 

Trzewiki pilota letnie (zimowe) 

 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 

zimową 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 SPECJALNEGO  

ZESTAW NR 7 ZESTAW NR 8 

Ubiór specjalny personelu latającego z kurtką pilota tropikalną   Ubiór specjalny personelu latającego z kurtką pilota z wykorzystaniem  

funkcji „high visibility”  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka Sił Powietrznych  

(czapka zimowa1) 

Kombinezon pilota tropikalny  

Kurtka pilota tropikalna 

Bielizna  

Rękawice pilota 

Trzewiki pilota letnie (zimowe) 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka Sił Powietrznych  

(czapka zimowa1) 

Kombinezon pilota 

Kurtka pilota 

Bielizna  

Trzewiki pilota letnie (zimowe) 

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). 
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ZESTAWY UBIORU SPECJALNEGO  

ZESTAW NR 9 ZESTAW NR 10 

Ubiór specjalny personelu latającego z ocieplaczem kurtki pilota  Ubiór specjalny personelu technicznego z ubraniem technika lotniczego  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Furażerka Sił Powietrznych  

(czapka zimowa1) 

Kombinezon pilota 

Ocieplacz kurtki pilota 

Bielizna  

Trzewiki pilota letnie (zimowe) 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka technika lotniczego 

Ubranie technika lotniczego 

Bielizna  

Trzewiki pilota  

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 

zimową 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 SPECJALNEGO  

ZESTAW NR 11 ZESTAW NR 12 

Ubiór specjalny personelu technicznego 

z kurtką technika lotniczego  

Ubiór specjalny żołnierzy w ubraniu maskującym białym  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Czapka technika lotniczego  

(czapka zimowa1) 

Ubranie technika lotniczego 

Kurtka technika lotniczego 

Bielizna  

Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

(rękawice pilota) 

Trzewiki pilota letnie (zimowe) 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Ubranie maskujące białe zmodernizo-
wane2 

Kominiarka koloru białego 

Rękawice zimowe pięciopalcowe 

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 

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

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

2 Ubranie maskujące białe nosi się na umundurowaniu polowym lub specjalnym stosownie do 

warunków atmosferycznych i terenowych. 


