
UBIORY GALOWE 
ZESTAW NR 1 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka rogatywka (beret) 

2. Mundur galowy wojsk lądowych 

3. Sznur galowy 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru khaki 

6. Spinki do mankietów  

7. Rękawiczki koloru czarnego 

8. Skarpety letnie koloru czarnego 

9. Półbuty galowe 

Uwagi: 
1. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych. 
2. W razie potrzeby zezwala się nosić w składzie ubioru galowego - w 

zależności od warunków atmosferycznych - płaszcz z szalikiem 
irękawiczkami. 



 

 

ZESTAW NR 2 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Furażerka wojsk lądowych 

2. Mundur galowy damski (ze spódnicą) 
wojsk lądowych 

3. Sznur galowy 

4. Koszula damska koloru białego 

5. Krawat koloru khaki 

6. Spinki do mankietów 

7. Rękawiczki koloru czarnego 

8. Rajstopy w kolorze cielistym 

9. Półbuty galowe damskie 

Uwagi: 
1. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych. 
2. W razie potrzeby zezwala się nosić w składzie ubioru galowego - w 

zależności od warunków atmosferycznych - płaszcz z szalikiem 
irękawiczkami. 



 

ZESTAW NR 3 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych z peleryną i 
kapeluszem podhalańskim 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Kapelusz podhalański (czapka 
rogatywka) 

2. Mundur galowy wojsk lądowych 

3. Peleryna podhalańska (peleryna 
podhalańska letnia) 

4. Sznur galowy 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru khaki 

7. Spinki do mankietów 

8. Rękawiczki koloru czarnego 

9. Skarpety letnie koloru czarnego 

10. Półbuty galowe 

 



 

ZESTAW NR 4 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Wojsk Lądowych kobiety z peleryną, 
kapeluszem podhalańskim i spódnicą 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Kapelusz podhalański (furażerka 
wojsk lądowych) 

2. Mundur galowy damski (ze 
spódnicą) wojsk lądowych 

3. Peleryna podhalańska 

4. Sznur galowy 

5. Koszula koloru białego 

6. Krawat koloru khaki 

7. Spinki do mankietów 

8. Rękawiczki koloru czarnego 

9. Rajstopy w kolorze cielistym 

10. Półbuty galowe damskie 

 

 



ZESTAW NR 5 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa sił powietrznych 

2. Mundur galowy sił powietrznych 

3. Sznur galowy 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Spinki do mankietów  

7. Rękawiczki dziane koloru białego 

8. Skarpety letnie koloru czarnego 

9. Półbuty galowe 

Uwagi: 
1. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych. 
2. W razie potrzeby zezwala się nosić w składzie ubioru galowego - w 

zależności od warunków atmosferycznych - płaszcz z szalikiem 
irękawiczkami. 

 



ZESTAW NR 6 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Sił Powietrznych kobiety 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Furażerka sił powietrznych 

2. Mundur galowy damski (ze spódnicą) 
sił powietrznych 

3. Sznur galowy 

4. Koszula damska koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Spinki do mankietów 

7. Rękawiczki dziane koloru białego 

8. Rajstopy w kolorze cielistym 

9. Półbuty galowe damskie 

Uwagi: 
1. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych. 
2. W razie potrzeby zezwala się nosić w składzie ubioru galowego - w zależności 

od warunków atmosferycznych - płaszcz z szalikiem irękawiczkami. 

 

 



ZESTAW NR 7 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej z czapką 
garnizonową 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Czapka garnizonowa marynarki 
wojennej 

2. Mundur galowy marynarki wojennej 

3. Sznur galowy 

4. Koszula koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Spinki do mankietów  

7. Rękawiczki dziane koloru białego 

8. Skarpety letnie koloru czarnego 

9. Półbuty galowe 

Uwagi: 
1. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych. 
2. W razie potrzeby zezwala się nosić w składzie ubioru galowego - w 

zależności od warunków atmosferycznych - płaszcz z szalikiem i 
rękawiczkami. 

 

 



ZESTAW NR 8 

Ubiór galowy żołnierza zawodowego Marynarki Wojennej kobiety z 
kapeluszem i spódnicą 

 

 

W skład ubioru wchodzi: 

1. Kapelusz damski marynarki wojennej 

2. Mundur galowy damski (ze spódnicą) 
marynarki wojennej 

3. Sznur galowy 

4. Koszula damska koloru białego 

5. Krawat koloru czarnego 

6. Spinki do mankietów 

7. Rękawiczki dziane koloru białego 

8. Rajstopy w kolorze cielistym 

9. Półbuty galowe damskie 

Uwagi: 
1. Rękawiczek nie nosi się w pomieszczeniach zamkniętych. 
2. W razie potrzeby zezwala się nosić w składzie ubioru galowego - w 

zależności od warunków atmosferycznych - płaszcz z szalikiem i 
rękawiczkami. 

 


