
Z  W  I  Ą  Z  E  K       S  T  R  Z  E  L  E  C  K  I

„S T R Z E L E C”
J Ó Z E F A    P I Ł S U D S K I E G O

JEDNOSTKA STRZELECKA 2033
 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w LUBACZOWIE

Bałaje 13,    37-600 Lubaczów,   tel. 784 622 438

Do użytku służbowego

REGULAMIN MUNDUROWY 

LUBACZÓW 

2015



Ostatnia aktualizacja

rozkazem nr 3/2015

DOWÓDCY Jednostki Strzeleckiej 2033

 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie

z dnia 02.10.2015 roku



I. Zasady ogólne

1. Regulamin mundurowy  Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia 
w Lubaczowie  określa wygląd zewnętrzny strzelców, występujących w 
umundurowaniu strzeleckim zwanym dalej mundurem lub ubiorem.

2. Mundur, jego barwa, krój i odznaki stanowią zewnętrzny znak przynależności do 
Jednostki Strzeleckiej 2033. 

3. Mundurem strzeleckim jest kompletny ubiór strzelca  składający się z:
 Spodni z nadrukiem „pantera leśna”,
 koszulo –bluzy z długim rękawem z nadrukiem „pantera leśna”,
 koszulo-bluzy z krótkim rękawem ,
 kurtki ochronnej  z nadrukiem „pantera leśna”,
 buty koloru czarnego za kostkę, 
 pas parciany koloru czarnego lub khaki z klamra metalową, z uwzględnieniem

jednolitości pododdziału;
 Beret z orłem strzeleckim.
 Koszulki z krótkim rękawem  w kolorze khaki lub czarnym – z 

uwzględnieniem jednolitości pododdziału. 

4. Oznakami strzeleckimi są: 

a) orły strzeleckie, 
b) oznaki przynależności państwowej, z zastrzeżeniem używania  wzoru 

obowiązującego w SZ RP,
c) oznaki stopni strzeleckich, 
d) oznaki rozpoznawcze,
e) emblemat z napisem „STRZELEC”.

5. Obowiązkiem Strzelca jest dbanie o mundur i utrzymywanie go w stanie 
zapewniającym elegancki (mundur wyjściowy), schludny (mundur: polowy, specjalny)
wygląd zewnętrzny.

6. Regulamin mundurowy określa w szczególności:
a) rodzaje oraz skład ubiorów i zestawów ubiorczych,
b) okoliczności występowania w poszczególnych ubiorach,
c) zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia 

mundurowego i oznak strzeleckich,
d) uprawnienia przełożonych do ustalania zestawów ubiorczych w określone 

okoliczności,
e) wygląd zewnętrzny strzelców występujących w poszczególnych zestawach 

ubiorczych.



7. Obowiązek noszenia umundurowania mają strzelcy - członkowie czynni  - w czasie 
wykonywania zadań służbowych, szkoleń, kursów, zajęć i innych przedsięwzięć 
organizacyjnych.

8. Podczas noszenia umundurowania strzeleckiego należy:
a) użytkować tylko te przedmioty mundurowe, które zostały wydane lub 

zatwierdzone przez Jednostkę Strzelecką,
b) każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być naszycie 

dopasowany, nie wolno jednak dokonywać przeróbek lub poprawek 
zniekształcających go,

c)  przedmioty zaopatrzenia mundurowego, które nie mają pełnej wartości 
użytkowej, w szczególności nie zapewniają należytego wyglądu 
zewnętrznego strzelca, mogą być usuwane tylko w rejonie zakwaterowania 
jednostki strzeleckiej i w miejscach odbywania szkoleń. 

9. Strzelcy noszą zasadnicze ubiory:
a) ubiór polowy z nadrukiem „pantera leśna” - wszyscy strzelcy,
b) ubiór wyjściowy w kolorze khaki  tylko kadra. 

10. Ubiory strzeleckie nosi się według ustalonych zestawów ubiorczych w zależności od
charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych. Zestawy zostały określone w 
rozdziale V.  W zależności od charakteru wystąpienia i warunków atmosferycznych 
ubiór ustala:

 W przypadku wystąpień zbiorowych – dowódca
 W przypadku wystąpień indywidualnych – strzelec. 

11. Zezwala się strzelcom na noszenie:
a) okularów przeciwsłonecznych podczas   wystąpień indywidualnych w dni 

słoneczne (jedynie kadra),
b)    oznak Żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym szerokości 10 mm 

zamocowanej na lewym rękawie 1 centymetr nad wszyciem mankietu,
c) Polarów w kolorze czarnym z wstawką z nadrukiem „pantera leśna”  w czasie 

złych warunków atmosferycznych, z uwzględnieniem jednolitości 
pododdziału.

12. Zabrania się strzelcom:
a) używania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich 

przeznaczeniem,
b) noszenia części umundurowania strzeleckiego w połączeniu z przedmiotami 

ubioru cywilnego,
c) noszenia przedmiotów zaopatrzenia mundurowego innych niż przewiduje 

zestaw dotyczący danego ubioru strzeleckiego,
d) noszenie ubiorów specjalnych poza miejscem wykonywania zadań 

służbowych.



13. Dowódca jednostki strzeleckiej ustala ubiór podwładnych mu strzelców na 
określoną okoliczność według odpowiednich zestawów ubiorczych,  oraz 
ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu dyscypliny ubiorczej 
w jednostce strzeleckiej.  

14. Ubiór strzelca powinien być zawsze zgodny z postanowieniami 
niniejszego regulaminu mundurowego.

15. Naruszenie przez strzelca regulaminu mundurowego stanowi przewinienie 
dyscyplinarne.

II. Podział ubiorów i okoliczności ich noszenia

16. W zależności od przeznaczenia ubiory strzeleckie dzielą się na:
a) Mundur polowy,
b) Mundur wyjściowy( służbowy/ galowy).
c) Mundur specjalny

17. Ubiór polowy jest noszony podczas:
a) zajęć na terenie jednostek strzeleckich, placów ćwiczeń, strzelnic, 
b) alarmu, szkolenia poligonowego i ćwiczeń w terenie, 
c) podróży służbowej, gdy obowiązuje wykonywanie zadań w ubiorze polowym, 
d) przebywania strzelców w rejonie zakwaterowania jednostki strzeleckiej w czasie 

wolnym od zajęć służbowych,
e) obchodów świąt państwowych, uroczystych apeli oraz innych wystąpień 

zbiorowych przez wszystkich strzelców,
f) reprezentowania Związku przez strzelców nie będących kadrą.

18. Zestaw munduru polowego przedstawia załącznik RM nr 1 (Zestawy ubiorcze).

19. Ubiór wyjściowy jest noszony tylko przez kadrę i Zarząd Stowarzyszenia, noszony 
jest w czasie:
a) Odpraw kadry;  chyba że dowódca zadecydował inaczej. 
b) Odpraw kadry Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego
c) wyjazdów służbowych, jeśli z ich charakteru nie wynika konieczność 

występowania w mundurze polowym,
d) osobistego stawiennictwa i meldowania się u wyższych przełożonych,
e) raportu służbowego,
f) reprezentowania Jednostki Strzeleckiej przed władzami państwowymi i 

samorządowymi,
g) nadawania odznaczeń państwowych i resortowych.



20. Ubiór specjalny nosi się w czasie:
a) Zajęć specjalnych(taktycznych),
b) Ratowniczych,
c) Innych. 

III. Zasady noszenia oznak strzeleckich

21. Kadra oraz strzelcy noszą na beretach znak orła strzeleckiego wyszywanego nicią 
szarą, korona i litera „S” nicią złotą na podkładzie ciemnozielonym i bordowym o 
wysokości nie przekraczającej 55 mm), Dozwolone jest noszenie orła mosiężnego 
tłoczonego  o wymiarach nie przekraczających 55mm.),

22. Oznakę przynależności państwowej - w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej 
Polskiej - z wyłączeniem koszulo-bluzy nosi się na obu rękawach zestawów 
wchodzących w skład munduru polowego  z nadrukiem „pantera leśna” w odległości 
35 mm poniżej wszycia rękawa, lub w strefie identyfikacyjnej munduru,  z 
zastrzeżeniem użytkowania  wzoru obowiązującego w SZ RP o wymiarach 30x48mm.

23. Oznaki stopni strzeleckich nosi się na:

a) patkach strzeleckich koloru khaki przyszytych do:
 kołnierza bluzy munduru polowego,
 kołnierza koszulo- bluzy munduru polowego,
 kołnierza bluzy wojsk lądowych munduru wyjściowego,

b) Kwadrat strzelecki koloru khaki przyszytych do: 

 po lewej stronie nad krawędzią klapy górnej kieszeni kurtki ochronnej,
 po lewej stronie w miejscu specjalnym polaru polowego w kolorze 

czarnym.
 W  strefie rozpoznawczej munduru.

24.  Kadra oraz strzelcy noszą oznaki stopni strzeleckich  barwy białej lub czarnej: 

a) do umundurowania wyjściowego wyszywane nicią białą

b) do umundurowania polowego wyszywane nicią białą lub czarną. 

25. W Stowarzyszeniu Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg Józefa Kustronia w 
Lubaczowie  używa się następujących oznaczeń stopni strzeleckich:

a)  korpus strzelców:
 strzelec ZS (patka strzelecka pusta), (kwadrat strzelecki pusty),



 starszy strzelec ZS(patka strzelecka z jednym paskiem długości 25 mm i 
szerokości 3 mm), (kwadrat strzelecki z jednym paskiem o długości 45 
mm i szerokości 5 mm),

 sekcyjny ZS (patka strzelecka z dwoma paskami długości 25mm i 
szerokości 3mm, odstęp między paskami 2mm), (kwadrat strzelecki z 
dwoma paskami o długości 45 mm i szerokości 5 mm, odstęp między 
paskami 4 mm),

 drużynowy ZS (patka strzelecka z trzema paskami długości 25 mm i 
szerokości 3 mm, odstępy między paskami 2 mm), (kwadrat strzelecki z 
trzema paskami długości 45 mm i szerokości 5 mm, odstęp między 
paskami 4 mm)

b) Korpus instruktorów:
 Sierant ZS (patka strzelecka z oznaką w kształcie „krokiewki” o

ramionach długości 15 mm i szerokości 3 mm oraz rozwarciu ramion 90 
stopni), (kwadrat strzelecki z oznaką w kształcie „krokiewki” o ramionach 
długości 30 mm i szerokości 5 mm oraz rozwarciu ramion 90 stopni),

 Starszy  sierżant ZS (patka strzelecka z oznaką w kształcie dwóch 
„krokiewek” 
o ramionach długości 15 mm i szerokości 3 mm oraz rozwarciu ramion 
90 stopni), (kwadrat strzelecki z oznaką w kształcie dwóch „krokiewek” o

ramionach długości 30 mm i szerokości 5 mm oraz rozwarciu ramion 90 
stopni),

 chorąży ZS (patka strzelecka z oznaką w kształcie gwiazdki), (kwadrat 
strzelecki z oznaką w kształcie gwiazdki),

 st. chorąży ZS (patka strzelecka z oznaką w kształcie dwóch gwiazdek),
(kwadrat strzelecki z oznaką w kształcie dwóch gwiazdek),

c) Korpus inspektorów:
 młodszy inspektor ZS (patka strzelecka z oznaką dwóch pasków długości 

35mm, szerokości 3 mm i odległości między paskami 2 mm oraz jedną 
gwiazdką), (kwadrat strzelecki z oznaką dwóch pasków długości 45 mm, 
szerokości 5 mm i odległości między paskami 4 mm oraz jedną gwiazdką),

 Inspektor ZS (patka strzelecka z oznaką dwóch pasków długości 35mm, 
szerokości 3 mm i odległości między paskami 2 mm oraz dwoma 
gwiazdkami), (kwadrat strzelecki z oznaką dwóch pasków długości 45 
mm, szerokości 5 mm i odległości między paskami 4 mm oraz dwoma 
gwiazdkami),

 Starszy inspektor ZS (patka strzelecka z oznaką dwóch pasków długości 
35mm, szerokości 3 mm i odległości między paskami 2 mm oraz trzema 
gwiazdkami), (kwadrat strzelecki z oznaką dwóch pasków długości 45 
mm, szerokości 5 mm i odległości między paskami 4 mm oraz trzema 
gwiazdkami).



26. Oznaki rozpoznawcze Jednostki Strzeleckiej:
a) Kadra oraz Strzelcy :

 na bluzie munduru polowego   (naszywkę z napisem „STRZELEC”
centralnie na klapie górnej kieszeni lewego rękawa), (emblemat 
jednostki  centralnie na górnej kieszeni lewego rękawa), lub strefie 
rozpoznawczej munduru

 na koszulo-bluzie munduru polowego  (naszywkę z napisem 
„STRZELEC” 30 mm poniżej wszycia rękawa), (emblemat jednostki 
 20mm poniżej naszywki z napisem „STRZELEC”),

 na kurtce  munduru polowego  (naszywkę z napisem 
„STRZELEC” centralnie na klapie górnej kieszeni lewego rękawa), 
(emblemat  jednostki   centralnie  na  górnej  kieszeni

lewego rękawa). 
 Na  kurtce  ubrania  ochronnego  nie  nosi  się  oznak

rozpoznawczych, 
 Na  bluzie  wz.  wojsk  lądowych  (naszywkę  z  napisem

„STRZELEC”  30  mm  poniżej  wszycia  rękawa),  (emblemat
jednostki  20 mm poniżej naszywki z napisem „STRZELEC”).



27. Oznaka (oddzialówka) rozpoznawcza jednostki jest znakiem zastrzeżonym dla 
członków Jednostki Strzeleckiej.  Oznakę nosi się centralnie na klapie lewej górnej 
kieszeni lub w strefie rozpoznawczej munduru polowego, lub 80 mm poniżej 
wcięcia rękawa w bluzie munduru wyjściowego. 

28. Identyfikator z grupą krwi na podkładzie pantera leśna nosi się tylko w mundurach z 
strefą rozpoznawczą. 

29. Identyfikator z nazwiskiem:

a)  identyfikator z nazwiskiem na podkładzie „pantera leśna” wyszywany  
szarymi nićmi umieszcza się na:

 koszulo-bluzie munduru polowego  (centralnie nad krawędzią klapy 
prawej kieszeni),

 bluzie munduru polowego  (centralnie nad krawędzią klapy prawej 
kieszeni),

 Kurtce zimowej   (centralnie nad krawędzią klapy prawej kieszeni),
 Kurtce ubrania ochronnego (centralnie nad krawędzią klapy prawej 

kieszeni),
 po prawej stronie w miejscu specjalnym polaru polowego w kolorze 

czarnym.

b)  identyfikator  z nazwiskiem wykonany z tworzywa sztucznego, koloru



czarnego z białymi lub koloru srebnego literami umieszcza się na bluzie munduru
wyjściowego wojsk lądowych (centralnie nad krawędzią klapy prawej kieszeni). 

30. Strzelcy posiadający strzelecką odznakę spadochronową mają prawo ją nosić na:

                    a)  bluzie munduru polowego  (ułożona pod kątem pomiędzy kołnierzem a 
                         lewą górną krawędzią kieszeni munduru polowego). 

31. Strzelcy posiadający Krzyż Strzelecki  maja prawo nosić na:
a) centralnie na klapie lewej kieszeni munduru polowego, 
b) centralnie na klapie lewej kieszeni munduru wyjściowego wojsk lądowych.

32. Strzelcy maja prawo nosić odznaczenia przyznane przez organy inne niż związkowe na
klapie prawej kieszeni munduru polowego i wyjściowego.

IV. Sposoby noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego

33. Beret nosi się lekko przechylony na prawe ucho, Prawą krawędź beretu opuszcza 
się w dół nieco ku tyłowi, tak aby przysłaniał ucho. Podczas wystąpień w  mundurze 
polowym bez nakrycia głowy beret nosi się w lewej kieszeni spodni.  Podczas 
wystąpień w mundurze wyjściowym bez nakrycia głowy beret nosi się  pod lewym 
naramiennikiem.  

34. Na berecie nie umieszcza się oznaczeń stopni.

35. Berety nosi się barwy:
a) Zielonej kadra i strzelcy,
b) Bordowej, czarnej, ciemno zielonej- kadra i strzelcy, którzy pełnili służbę w 

jednostkach desantowo-szturmowych WP, wojskach pancernych, wojskach 
specjalnych i mogą to udokumentować (pozwolenie wydaje Zarząd 
Stowarzyszenia),  

36. Bluzę polową dopasowuje się tak, aby krawędź rękawa bluzy sięgała nasady 
dłoni, Bluzę polową można nosić zapiętą pod szyją lub z podwiniętymi rękawami, za 
wyjątkiem munduru z splotem „rip-stop”.

37. Spodnie polowe powinny układać się luźno i opadać na górną krawędź trzewika.

38. Koszulo-bluzę polową z krótkim rękawem nosi się ze spodniami polowymi i pasem 
strzeleckim.

39. Pas strzelecki może być używany do umundurowania polowego tak, aby dolna 
krawędź pasa znajdowała się powyżej bioder, a środek klamry na linii guzików 
bluzy (kurtki) polowej. Pas powinien zakrywać ściągacz bluzy (kurtki) polowej.



40. Szalokominiarka może być używana jako: 
a) Szalik pod kurtką polową,
b) Ocieplenie pod hełm,
c) Kominiarkę,
d) Golf.

41. Kurtkę polową oraz  ochronną z nadrukiem „pantera leśna” nosi się w składzie 
munduru polowego. Kurtkę polową  okresie zimowym nosi się ją z szalokominiarką i 
rękawicami  polarowymi koloru czarnego. Kurtkę ochronną w  okresie zimowym nosi
się ją z polarem ochronnym i rękawicami  polarowymi koloru czarnego. W okresie 
innym niż zimowy użytkuje się ją jako ubranie przeciwdeszczowe na złą pogodę.   

42. Polar ochronny polowy nosi się pod bluzą munduru polowego, jako ocieplacz. Polar  
można nosić jako odzienie wierzchnie tylko w składzie zestawu specjalnego lub w 
czasie wykonywania zadań gospodarczych. 

43. Pozostałe przedmioty zaopatrzenia które można stosować wraz z zestawem munduru 
polowego i/lub specjalnego:

 Czapka zimowa koloru czarnego,
 Rękawice polowe koloru czarnego,
 Kapelusz z moskitierą typu „bonie hat” z nadrukiem „pantera leśna”,
 Czapka patrolowa z nadrukiem „pantera leśna”,
 Koszulo-bluza typu „combat-shirt” z nadrukiem „pantera leśna”tylko z 

zestawem munduru specjalnego,
 Spodnie ubrania ochronnego z  nadrukiem „pantera leśna”, 
 Pelerynę-namiot koloru khaki. 

Przedmioty te nosi się za zezwoleniem dowódcy jednostki z uwzględnieniem 
jednolitości pododdziału. 

V. Zestawy ubiorów

44. W skład munduru polowego wchodzą: 
a) w okresie temperatur umiarkowanych:

 Spodni z nadrukiem „pantera leśna”,
 koszulo –bluzy z długim rękawem z nadrukiem „pantera leśna”,
 kurtki ochronnej na złą pogodę  z nadrukiem „pantera leśna”,
 buty koloru czarnego za kostkę, 
 pas parciany koloru czarnego lub khaki z klamra metalową, z uwzględnieniem 

jednolitości pododdziału;
 Beret z orłem strzeleckim.
 Koszulki z krótkim rękawem  w kolorze khaki lub czarnym – z uwzględnieniem 

jednolitości pododdziału.



W okresie letnim dopuszczalne jest noszenie koszulo-bluzy z krótkim rękawem, 
tylko w przypadku pełnienia służby, lub reprezentowania Jednostki Strzeleckiej na 
zewnątrz.

b) W okresie niskich temperatur:
 Spodni z nadrukiem „pantera leśna”,
 koszulo –bluzy z długim rękawem z nadrukiem „pantera leśna”,
 buty koloru czarnego za kostkę, 
 pas parciany koloru czarnego lub khaki z klamra metalową, z uwzględnieniem 

jednolitości pododdziału;
 Beret z orłem strzeleckim.
 Koszulki z krótkim rękawem  w kolorze khaki lub czarnym – z uwzględnieniem 

jednolitości pododdziału.
 Kurtki zimowej polowej z nadrukiem „pantera leśna”,
 Kurtki ochronnej na złą pogodę  z nadrukiem „pantera leśna”,
 Szalo-kominiarki koloru khaki, 
 Rękawic polarowych koloru czarnego,
 Czapki polarowej koloru czarnego,
 Polar polowy ochronny koloru czarnego, 

45. W skład zestawu munduru specjalnego wchodzą (bez względu na okres roku):
 Spodni z nadrukiem „pantera leśna”,
 koszulo –bluzy z długim rękawem z nadrukiem „pantera leśna”,
 buty koloru czarnego za kostkę, 
 pas parciany koloru czarnego lub khaki z klamra metalową, z uwzględnieniem 

jednolitości pododdziału;
 Beret z orłem strzeleckim.
 Koszulki z krótkim rękawem  w kolorze khaki lub czarnym – z uwzględnieniem 

jednolitości pododdziału.
 Kurtki zimowej polowej z nadrukiem „pantera leśna”,
 Kurtki ochronnej na złą pogodę  z nadrukiem „pantera leśna”,
 Szalo-kominiarki koloru khaki, 
 Rękawic polarowych koloru czarnego,
 Czapki polarowej koloru czarnego,
 Polar polowy ochronny koloru czarnego.

Oraz w zależności od wykonywanego zadania przedmioty określone w punkcie 44
regulaminu mundurowego. 

46. Skład zestawu każdorazowo określa dowódca jednostki z uwzględnieniem 
jednolitości pododdziałów.

47. W sprawach spornych zastosowanie mają przepisy wojskowe dotyczące 
umundurowania. 



VI. Załączniki

48. Do Regulaminu Mundurowego dołącza się:
a) Załącznik RM nr 1 (Zestawy ubiorcze).
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