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UBIORY WIECZOROWE 

Ubiór wieczorowy mogą nosić: 

̶ oficerowie podczas indywidualnych wystąpień w czasie przyjęć oko-

licznościowych, jeżeli w związku z ich charakterem zachodzi ko-

nieczność występowania w tym ubiorze, 

̶ żołnierze orkiestr reprezentacyjnych podczas przedstawień i koncer-

tów.  

Zezwala się na noszenie ubioru wieczorowego w czasie dojazdu 

(przemarszu) do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i po-

wrotu z miejsca wykonywania obowiązków służbowych.  

 

W składzie ubioru wieczorowego można nosić płaszcz: 

̶ Wojsk Lądowych z szalikiem w  kolorze khaki, rękawiczkami w ko-

lorze czarnym i czapką rogatywką, (beretem), a żołnierze kobiety 

z  furażerką, 

̶ Sił Powietrznych z szalikiem, rękawiczkami w kolorze białym, a przy 

niskich temperaturach w kolorze czarnym i czapką garnizonową, 

a żołnierze kobiety z furażerką, 

̶ Marynarki Wojennej z szalikiem, rękawiczkami w kolorze białym, 

a w przy niskich temperaturach w kolorze czarnym i czapką garnizo-

nową, a żołnierze kobiety z kapeluszem damskim. 

Na ubiorze wieczorowym można nosić: 

̶ miniaturki orderów i odznaczeń, na wysokości lewej piersi, 

̶ oznakę przynależności państwowej w postaci naszywki z godłem RP, na 

lewym rękawie. 

Sznury galowe nosi się w zależności od korpusu osobowego.  

 

W składzie ubioru wieczorowego Marynarki Wojennej: 

̶ nie nosi się sznura galowego,  

̶ można nosić oznakę identyfikacyjną z nazwiskiem oraz spinkę do kra-

wata.  
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ZESTAWY UBIORU WIECZOROWEGO 

ZESTAW NR 1  ZESTAW NR 2  

Ubiór wieczorowy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych  Ubiór wieczorowy damski Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Półfrak 

Kamizelka  

Spodnie 

Koszula do muszki 

Sznur galowy 

Spinki  

Muszka 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Żakiet 

Spódnica długa 

Koszula do wstążki 

Sznur galowy 

Spinki 

Wstążka 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty galowe damskie 

  



Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych 

www.iwspsz.wp.mil.pl  

ZESTAWY UBIORU WIECZOROWEGO 

ZESTAW NR 3  ZESTAW NR 4  

Ubiór wieczorowy Marynarki Wojennej Ubiór wieczorowy damski Marynarki Wojennej 

   

W skład ubioru wchodzi: 

Półfrak 

Kamizelka 

Spodnie 

Koszulka do muszki 

Spinki 

Muszka 

Skarpety letnie koloru czarnego 

Półbuty galowe  

   

W skład ubioru wchodzi: 

Żakiet 

Spódnica długa 

Koszula do wstążki 

Spinki  

Wstążka 

Rajstopy w kolorze cielistym 

Półbuty galowe damskie  

  


