
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 

www.iwspsz.wp.mil.pl  

ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO 

ZESTAW NR 1  ZESTAW NR 2  

Ubiór wyjściowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z kurtką munduru wyjściowego 

Ubiór wyjściowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  

z kurtką munduru wyjściowego 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret1 

Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych3 

Koszulobluza z długimi rękawami koloru 

khaki 

Krawat koloru khaki 

Pasek skórzany do spodni 

Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety 

zimowe) 

Półbuty wyjściowe (trzewiki zimowe - botki) 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret2 

Mundur wyjściowy damski Wojsk Lądowych 

ze spódnicą lub spodniami3 

Koszulobluza damska z długimi rękawami 

koloru khaki 

Krawat koloru khaki 

Pasek skórzany do spodni 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty damskie (kozaki)  

1 Nie nosi się czapek rogatywek. 

3 Lub mundur wyjściowy letni Wojsk Lądowych, który  można nosić do dnia 31.12.2026 r. 

2 Nie nosi się furażerek. 
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ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO 

ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 4 

Ubiór wyjściowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z koszulobluzą z krótkimi rękawami  

Ubiór wyjściowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  

z koszulobluzą z krótkimi rękawami 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru 

khaki1 

Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych 

Pasek skórzany do spodni 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty wyjściowe 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulobluza z krótkimi rękawami koloru 

khaki1 

Spódnica lub spodnie wyjściowe letnie dam-

skie Wojsk Lądowych  

Pasek skórzany do spodni 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty damskie  

1 Do koszulobluzy z krótkimi rękawami: 

̶ nosi się naramienniki w kolorze spodni (spódnicy), 

̶ nie nosi  się krawata. 

Koszulobluzę z krótkimi rękawami nosi się z rozpiętym jednym guzikiem.  
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ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO 

ZESTAW NR 5 ZESTAW NR 6 

Ubiór wyjściowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z koszulobluzą z długimi rękawami  

Ubiór wyjściowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  

z koszulobluzą z długimi rękawami  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulobluza z długimi rękawami koloru 

khaki1 

Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych  

Krawat koloru khaki2 

Pasek skórzany do spodni 

Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety 

zimowe) 

Półbuty wyjściowe (trzewiki zimowe - botki)  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulobluza z długimi rękawami koloru 

khaki1 

Spódnica lub spodnie wyjściowe letnie dam-

skie Wojsk Lądowych  

Krawat koloru khaki2 

Pasek skórzany do spodni 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty damskie (kozaki)  

1 Do koszulobluzy z długimi rękawami nosi się naramienniki w kolorze spodni (spódnicy). 
2 Koszulobluzę z długimi rękawami można nosić bez krawata, z rozpiętym jednym guzikiem. 
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ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO 

ZESTAW NR 7 ZESTAW NR 8 

Ubiór wyjściowy żołnierza Wojsk Lądowych  

ze swetrem 

Ubiór wyjściowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  

ze swetrem 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulobluza z długimi rękawami koloru 

khaki 

Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych  

Sweter Wojsk Lądowych1,2 

Krawat koloru khaki 

Pasek skórzany do spodni 

Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety 

zimowe) 

Półbuty (trzewiki zimowe - botki)  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Koszulobluza z długimi rękawami koloru 

khaki 

Spódnica lub spodnie wyjściowe letnie dam-

skie Wojsk Lądowych  

Sweter Wojsk Lądowych1,2 

Krawat koloru khaki 

Pasek skórzany do spodni 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty damskie (kozaki)  

1 Sweter Wojsk Lądowych nosi się z koszulobluzą i krawatem.  

2 Sweter oficerski wojsk lądowych (starego wzoru) można nosić do dnia 31.12.2026 r. z koszulobluzą z wyłożonym kołnierzykiem bez krawata. 
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ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO 

ZESTAW NR 9 ZESTAW NR 10 

Ubiór wyjściowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z kurtką wiatrówką  

Ubiór wyjściowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  

z kurtką wiatrówką  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Kurtka wiatrówka Wojsk Lądowych 

Spodnie wyjściowe letnie Wojsk Lądowych  

Pasek skórzany do spodni 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty wyjściowe  

(trzewiki zimowe –  botki)  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret 

Kurtka wiatrówka Wojsk Lądowych 

Spódnica lub spodnie wyjściowe letnie dam-

skie Wojsk Lądowych  

Pasek skórzany do spodni 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty damskie  (kozaki) 
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ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO 

ZESTAW NR 11 ZESTAW NR 12 

Ubiór wyjściowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z kurtką wyjściową  

Ubiór wyjściowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  

z kurtką wyjściową  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret (czapka zimowa futrzana Wojsk Lądo-

wych) 

Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych1,2 

Spodnie wyjściowe  letnie Wojsk Lądowych) 

Pasek skórzany do spodni 

Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety 

zimowe) 

Półbuty wyjściowe (trzewiki zimowe - botki)  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret (czapka zimowa futrzana Wojsk Lądo-

wych) 

Kurtka wyjściowa Wojsk Lądowych1,2 

Spódnica lub spodnie wyjściowe letnie dam-

skie Wojsk Lądowych  

Pasek skórzany do spodni 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty damskie (kozaki)  

1 Przy niskich temperaturach kurtkę wyjściową można nosić z czapką futrzaną, szalikiem i rękawiczkami.  
2  Lub kurtka wyjściowa „starego wzoru”, którą  można nosić do dnia 31.12.2024 r.  
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ZESTAWY UBIORU WYJŚCIOWEGO 

ZESTAW NR 13 ZESTAW NR 14 

Ubiór wyjściowy żołnierza Wojsk Lądowych  

z płaszczem  

Ubiór wyjściowy żołnierza-kobiety Wojsk Lądowych  

z płaszczem  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret (czapka zimowa futrzana Wojsk Lądo-

wych) 

Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych 

Koszulobluza z długimi rękawami koloru 

khaki 

Krawat koloru khaki 

Płaszcz Wojsk Lądowych1 

Szalik letni koloru khaki (szalik zimowy ko-

loru khaki) 

Pasek skórzany do spodni 

Skarpety letnie koloru czarnego (skarpety 

zimowe) 

Półbuty wyjściowe (trzewiki zimowe - botki) 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Beret (czapka zimowa futrzana Wojsk Lądo-

wych) 

Mundur wyjściowy damski Wojsk Lądowych 

ze spódnicą lub spodniami 

Koszulobluza damska z długimi rękawami 

koloru khaki 

Krawat koloru khaki 

Płaszcz damski Wojsk Lądowych1 

Szalik letni koloru khaki (szalik zimowy ko-

loru khaki) 

Pasek skórzany do spodni 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty damskie (kozaki)  

1 Przy niskich temperaturach płaszcz można nosić z czapką futrzaną i rękawiczkami. 


