
UBIORY WYJŚCIOWE 
ZESTAW NR 15 

Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 
kandydacką Sił Powietrznych z kurtką munduru 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Mundur wyjściowy sił powietrznych 

(mundur wyjściowy letni sił 
powietrznych) 

3. Koszulo-bluza z długimi rękawami 
koloru stalowego 

4. Krawat koloru czarnego 
5. Pasek do spodni 
6. Skarpety letnie koloru czarnego 

(skarpety zimowe) 
7. Półbuty (trzewiki zimowe - botki) 

 

 



 

ZESTAW NR 16 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką Sił Powietrznych kobiety z kurtką munduru 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Mundur wyjściowy damski sił 

powietrznych (mundur wyjściowy letni 
damski sił powietrznych) ze spódnicą 
lub spodniami 

3. Koszulo-bluza damska z długimi 
rękawami koloru stalowego 

4. Krawat koloru czarnego 
5. Pasek do spodni 
6. Rajstopy w kolorze cielistym 
7. Półbuty damskie (kozaki) 

 

 



 

ZESTAW NR 17 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z bluzą olimpijką 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Bluza olimpijka sił powietrznych 
3. Spodnie wyjściowe sił 

powietrznych (spodnie 
wyjściowe letnie sił 
powietrznych) 

4. Koszulo-bluza z długimi 
rękawami koloru stalowego 

5. Krawat koloru czarnego 
6. Pasek do spodni 
7. Skarpety letnie koloru czarnego 

(skarpety zimowe) 
8. Półbuty (trzewiki zimowe -  

botki) 

 

 



 

ZESTAW NR 18 
Ubiór wyjściowy żołnierza Sił Powietrznych kobiety z bluzą olimpijką 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Bluza olimpijka damska sił 

powietrznych 
3. Spódnica lub spodnie wyjściowe 

damskie sił powietrznych (spódnica 
lub spodnie wyjściowe letnie damskie 
sił powietrznych) 

4. Koszulo-bluza damska z długimi 
rękawami koloru stalowego 

5. Krawat koloru czarnego 
6. Pasek do spodni 
7. Rajstopy w kolorze cielistym 
8. Półbuty damskie (kozaki) 

 

 



 

ZESTAW NR 19 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką Sił Powietrznych z koszulo-bluzą z krótkimi rękawami 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Koszulo-bluza z krótkimi rękawami 

koloru stalowego 
3. Spodnie wyjściowe sił powietrznych 

(spodnie wyjściowe letnie sił 
powietrznych) 

4. Pasek do spodni 
5. Skarpety letnie koloru czarnego 
6. Półbuty 

 

 



 

ZESTAW NR 20 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką Sił Powietrznych kobiety z koszulo-bluzą oficerską z krótkimi 
rękawami 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Koszulo-bluza damska z krótkimi 

rękawami koloru stalowego 
3. Spódnica lub spodnie wyjściowe 

damskie sił powietrznych (spódnica 
lub spodnie wyjściowe letnie damskie 
sił powietrznych) 

4. Pasek do spodni 
5. Rajstopy w kolorze cielistym 
6. Półbuty damskie 

 

 



 

ZESTAW NR 21 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką Sił Powietrznych z koszulo-bluzą z długimi rękawami 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Koszulo-bluza z długimi rękawami 

koloru stalowego 
3. Krawat koloru czarnego 
4. Spodnie wyjściowe sił powietrznych 

(spodnie wyjściowe  letnie sił 
powietrznych) 

5. Pasek do spodni 
6. Skarpety letnie koloru czarnego 

(skarpety zimowe) 
7. Półbuty (trzewiki zimowe – botki) 

 

 



 

ZESTAW NR 22 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką Sił Powietrznych kobiety z koszulo-bluzą oficerską z długimi 
rękawami 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Koszulo-bluza damska z długimi 

rękawami koloru stalowego 
3. Krawat koloru czarnego 
4. Spódnica lub spodnie wyjściowe 

damskie sił powietrznych (spódnica 
lub spodnie wyjściowe letnie damskie 
sił powietrznych) 

5. Pasek do spodni 
6. Rajstopy w kolorze cielistym 
7. Półbuty damskie (kozaki) 

 

 



 

ZESTAW NR 23 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych ze swetrem 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Koszulo-bluza z długimi rękawami 

koloru stalowego 
3. Krawat koloru czarnego 
4. Sweter sił powietrznych 
5. Spodnie wyjściowe sił powietrznych 

(spodnie wyjściowe letnie sił 
powietrznych) 

6. Pasek do spodni 
7. Skarpety letnie koloru czarnego 

(skarpety zimowe) 
8. Półbuty (trzewiki zimowe – botki) 

 
 

 



 

ZESTAW NR 24 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety ze 

swetrem 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Koszulo-bluza z długimi rękawami 

koloru stalowego 
3. Krawat koloru czarnego 
4. Sweter sił powietrznych 
5. Spódnica lub spodnie wyjściowe 

damskie sił powietrznych  
(spódnica lub spodnie wyjściowe 
letnie damskie sił powietrznych) 

6. Rajstopy w kolorze cielistym 
7. Pasek do spodni 
8. Półbuty damskie (kozaki) 

 

 



 

ZESTAW NR 25 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z kurtką 

wiatrówką 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Kurtka wiatrówka sił powietrznych i 

marynarki wojennej 
3. Spodnie wyjściowe sił powietrznych 

(spodnie wyjściowe letnie sił 
powietrznych) 

4. Pasek do spodni 
5. Skarpety letnie koloru czarnego 
6. Półbuty 

Uwagi: 
Pod kurtkę wiatrówkę nosi się: 
- kurtkę munduru z koszulo-bluzą z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę z krótkimi rękawami; 
- koszulo-bluzę z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę z długimi rękawami, swetrem i krawatem. 

 



 

ZESTAW NR 26 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety z kurtką 

wiatrówką 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych 
2. Kurtka wiatrówka sił powietrznych i 

marynarki wojennej 
3. Spódnica lub spodnie wyjściowe 

damskie  sił powietrznych (spódnica 
lub spodnie wyjściowe letnie damskie 
sił powietrznych) 

4. Pasek do spodni 
5. Rajstopy w kolorze cielistym 
6. Półbuty damskie 

Uwagi: 
Pod kurtkę wiatrówkę nosi się: 
- kurtkę munduru z koszulo-bluzą damską z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę damską z krótkimi rękawami; 
- koszulo-bluzę damską z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę damską z długimi rękawami, swetrem i krawatem. 

 



 

ZESTAW NR 27 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką Sił Powietrznych z kurtką wyjściową 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych (czapka 

futrzana sił powietrznych) 
2. Kurtka wyjściowa sił powietrznych i 

marynarki wojennej 
3. Spodnie wyjściowe sił powietrznych  

(spodnie wyjściowe letnie sił 
powietrznych) 

4. Pasek do spodni 
5. Skarpety letnie koloru czarnego 

(skarpety zimowe) 
6. Półbuty (trzewiki zimowe -botki) 

Uwagi: 
1. Pod kurtkę wyjściową nosi się: 
- kurtkę munduru z koszulo-bluzą z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę z krótkimi rękawami; 
- koszulo-bluzę z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę z długimi rękawami, swetrem i krawatem; 
2. Kurtkę wyjściową można nosić z szalikiem i rękawiczkami. 

 



 

ZESTAW NR 28 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego oraz żołnierza pełniącego służbę 

kandydacką Sił Powietrznych kobiety z kurtką wyjściową 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych (czapka 

futrzana sił powietrznych) 
2. Kurtka wyjściowa sił powietrznych i 

marynarki wojennej 
3. Spódnica lub spodnie wyjściowe 

damskie sił powietrznych (spódnica 
lub spodnie wyjściowe letnie damskie 
sił powietrznych) 

4. Pasek do spodni 
5. Rajstopy w kolorze cielistym 
6. Półbuty damskie (kozaki) 

Uwagi: 
1. Pod kurtkę wyjściową nosi się: 
- kurtkę munduru z koszulo-bluzą damską z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę damską z krótkimi rękawami; 
- koszulo-bluzę damską z długimi rękawami i krawatem; 
- koszulo-bluzę damską z długimi rękawami, swetrem i krawatem; 
2. Kurtkę wyjściową można nosić z szalikiem i rękawiczkami. 

 



 

ZESTAW NR 29 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych z płaszczem 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych  (czapka 

futrzana sił powietrznych) 
2. Mundur wyjściowy sił powietrznych 

(mundur wyjściowy letni sił 
powietrznych) 

3. Koszulo-bluza z długimi rękawami 
koloru stalowego 

4. Krawat koloru czarnego 
5. Płaszcz sił powietrznych 
6. Szalik letni koloru białego(szalik 

zimowy koloru stalowego) 
7. Pasek do spodni 
8. Skarpety letnie koloru czarnego 

(skarpety zimowe) 
9. Półbuty (trzewiki zimowe - botki) 

Uwagi: 
Płaszcz można nosić z rękawiczkami lub bez. 

 



 

ZESTAW NR 30 
Ubiór wyjściowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety z 

płaszczem 

 

 
W skład ubioru wchodzi: 
1. Furażerka sił powietrznych (czapka 

futrzana sił powietrznych) 
2. Mundur wyjściowy damski sił 

powietrznych (mundur wyjściowy letni 
damski sił powietrznych) ze spódnicą 
lub spodniami 

3. Koszulo-bluza damska z długimi 
rękawami koloru stalowego 

4. Krawat koloru czarnego 
5. Płaszcz sił powietrznych 
6. Szalik letni koloru białego (szalik 

zimowy koloru stalowego) 
7. Pasek do spodni 
8. Rajstopy w kolorze cielistym 
9. Półbuty damskie (kozaki) 

Uwagi: 
Płaszcz można nosić z rękawiczkami lub bez. 
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