
UBIORY SŁUŻBOWE 
ZESTAW NR 1 

Ubiór służbowy generała Wojsk Lądowych z czapką rogatywką 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka rogatywka 

2. Mundur służbowy generalski wojsk 
lądowych ze spodniami do butów 

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru khaki 

6. Sznur galowy generalski 

7. Pas służbowy 

8. Buty generalskie 

 

 



 

ZESTAW NR 2 
Ubiór służbowy generała Wojsk Lądowych z płaszczem i czapką rogatywką 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka rogatywka 

2. Mundur służbowy generalski wojsk 
lądowych ze spodniami do butów 

3. Płaszcz służbowy wojsk lądowych 

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru khaki 

7. Szalik zimowy koloru khaki 

8. Pas służbowy 

9. Buty generalskie 

 

 



 

ZESTAW NR 3 
Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z czapką rogatywką 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka rogatywka KRWP 

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru khaki 

6. Sznur galowy oficerski wojsk 
lądowych i sił powietrznych 

7. Pas służbowy 

8. Koalicyjna koloru czarnego 

9. Buty oficerskie KRWP 

 

 



 

ZESTAW NR 4 
Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z płaszczem i czapką futrzaną 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka futrzana wojsk lądowych 
(Czapka rogatywka KRWP) 

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Płaszcz służbowy oficerski wojsk 
lądowych KRWP 

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru khaki 

7. Szalik zimowy koloru khaki 

8. Pas służbowy 

9. Koalicyjna koloru czarnego 

10. Buty oficerskie KRWP 

 

 

 



ZESTAW NR 5 
Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami 
ochronnymi i czapką rogatywką 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka rogatywka KRWP 

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru khaki 

6. Sznur galowy oficerski wojsk 
lądowych i sił powietrznych 

7. Pas służbowy 

8. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 

 

 



 

ZESTAW NR 6 
Ubiór służbowy Wojsk Lądowych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami 
ochronnymi, płaszczem i czapką futrzaną 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka futrzana wojsk lądowych 
(Czapka rogatywka KRWP) 

2. Mundur służbowy wojsk lądowych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Płaszcz służbowy oficerski wojsk 
lądowych KRWP 

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru khaki 

7. Szalik zimowy koloru khaki 

8. Pas służbowy 

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 



 

ZESTAW NR 7 
Ubiór służbowy generała Sił Powietrznych z czapką garnizonową 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa sił 
powietrznych 

2. Mundur służbowy generalski sił 
powietrznych ze spodniami do butów 

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Sznur galowy generalski 

7. Pas służbowy 

8. Buty generalskie 

 

 



 

ZESTAW NR 8 
Ubiór służbowy generała Sił Powietrznych z płaszczem i czapką 

garnizonową 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa sił 
powietrznych 

2. Mundur służbowy generalski sił 
powietrznych ze spodniami do butów 

3. Płaszcz służbowy sił powietrznych 

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru czarnego 

7. Szalik zimowy koloru stalowego 

8. Pas służbowy 

9. Buty generalskie 

 

 



ZESTAW NR 9 
Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z czapką garnizonową 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa sił 
powietrznych 

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Sznur galowy oficerski wojsk 
lądowych i sił powietrznych 

7. Pas służbowy 

8. Koalicyjna koloru czarnego 

9. Buty oficerskie KRWP 

 

 
 



ZESTAW NR 10 
Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z płaszczem i czapką futrzaną 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka futrzana sił powietrznych  
(czapka garnizonowa sił 
powietrznych) 

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Płaszcz służbowy oficerski sił 
powietrznych KRWP 

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru czarnego 

7. Szalik zimowy koloru stalowego 

8. Pas służbowy 

9. Koalicyjna koloru czarnego 

10. Buty oficerskie KRWP 

 

 

 
 



ZESTAW NR 11 
Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami 
ochronnymi i czapką garnizonową 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa sił 
powietrznych 

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Sznur galowy oficerski wojsk 
lądowych i sił powietrznych 

7. Pas służbowy 

8. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 

 

 
 



ZESTAW NR 12 
Ubiór służbowy Sił Powietrznych żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z trzewikami z gwoździami 
ochronnymi, płaszczem i czapką futrzaną 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka futrzana sił powietrznych 
(czapka garnizonowa sił 
powietrznych) 

2. Mundur służbowy sił powietrznych ze 
spodniami do butów KRWP 

3. Płaszcz służbowy oficerski sił 
powietrznych KRWP 

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru czarnego 

7. Szalik zimowy koloru stalowego 

8. Pas służbowy 

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 

 

 



 

ZESTAW NR 13 
Ubiór służbowy Marynarki Wojennej żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z czapką garnizonową 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa marynarki 
wojennej 

2. Mundur służbowy marynarki 
wojennej 

3. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Sznur galowy oficerski marynarki 
wojennej 

7. Pas koloru białego 

8. Getry skórzane koloru białego 

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 

 



 

ZESTAW NR 14 
Ubiór służbowy Marynarki Wojennej żołnierza etatowej kompanii 

reprezentacyjnej (batalionu reprezentacyjnego) z płaszczem i czapką futrzaną 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka futrzana marynarki wojennej 
(czapka garnizonowa marynarki 
wojennej) 

2. Mundur służbowy marynarki 
wojennej 

3. Płaszcz służbowy marynarki 
wojennej 

4. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru czarnego 

7. Szalik zimowy koloru białego 

8. Getry skórzane koloru białego 

9. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 

 

 



ZESTAW NR 15 
Ubiór służbowy marynarza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu 

reprezentacyjnego) z czapką garnizonową 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa marynarska 

2. Bluza wyjściowa marynarska KRWP 

3. Spodnie wyjściowe marynarskie 
KRWP 

4. Kołnierz marynarski 

5. Rękawiczki letnie koloru czarnego 

6. Koszulka marynarska 

7. Krawat marynarski 

8. Sznurek do wiązania krawata 

9. Sznur galowy oficerski marynarki 
wojennej 

10. Pas marynarski koloru białego 

11. Getry skórzane koloru białego 

12. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 

 

 



 

ZESTAW NR 16 
Ubiór służbowy marynarza etatowej kompanii reprezentacyjnej (batalionu 

reprezentacyjnego) z półpłaszczem i czapką futrzaną 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka futrzana marynarki wojennej 
(czapka garnizonowa marynarska) 

2. Bluza wyjściowa marynarska KRWP 

3. Spodnie wyjściowe marynarskie 
KRWP 

4. Półpłaszcz marynarski KRWP 

5. Kołnierz marynarski 

6. Rękawiczki zimowe koloru czarnego 

7. Koszulka marynarska 

8. Krawat marynarski 

9. Sznurek do wiązania krawata 

10. Szalik zimowy koloru białego 

11. Pas marynarski koloru białego 

12. Getry skórzane koloru białego 

13. Trzewiki z gwoździami ochronnymi 

 

 


	UBIORY SŁUŻBOWE

