ZASADY
NOSZENIA UBIORU WYJŚCIOWEGO
WODNEGO OCHOTNICZEGO
POGOTOWIA RATUNKOWEGO

WARSZAWA 2022!

A. Koszula:
Koszula koloru białego z podwójnymi szwami, dwoma kieszeniami z przeszytymi zakładkami
oraz klapami zapinanymi na białe guziki, posiadająca wypustki przy wykończeniu rękawów,
przy zapięciu kontrafałd oraz naramienniki z guzikami umożliwiającymi założenie pagonów ze
stopniami. Długi lub krótki rękaw, wpuszczana w spodnie lub spódnicę.

Oznaczenia na koszuli.
Identyfikator - prostokąt koloru niebieskiego o wymiarach 16 x 100 mm z imieniem i
nazwiskiem (w wypadku braku miejsca z samym nazwiskiem) wielkimi literami koloru białego
o wysokości 8,5 mm czcionka ARIAL umieszczona symetrycznie nad prawą kieszenią 2 mm nad
wszyciem klapy kieszeni.
Znak WOPR - na lewej kieszeni, centralnie, średnica 80 mm!

Stopnie WOPR - białe lub czarne pagony nasuwane na naramienniki koszuli według wzoru:

o wymiarach:

Oznaczenie dodatkowe stopni Ratownika Wodnego:
Jedna, dwie, lub trzy - w zależności od posiadanych stopni Ratownika Wodnego Pływalni,
Ratownika Wodnego Śródlądowego lub Ratownika Wodnego Morskiego - pięcioramienne
gwiazdy koloru srebrnego o wysokości 17 mm umieszczone symetrycznie na wysokości
podstawy 50 mm od wszycia prawego rękawa koszuli w odległości 4 mm od siebie.
Znak ILS - o średnicy 80 mm umieszczony na prawym rękawie, górna krawędź znaku 10 mm
od wszycia rękawa.
Godło Rzeczpospolitej Polskiej - o wymiarach 55 x 68 mm noszone na lewym rękawie, górna
krawędź godła 100 mm od wszycia rękawa.

B. Czapka polowa

typu bejsbolówka, koloru granatowego ze znakim WOPR o średnicy 80 mm umieszczonym z
przodu, symetrycznie nad daszkiem.
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Czapk nakłada si prosto na cał szeroko
znajdowa si na linii brwi

C.1. Spodnie:
Koloru „navy”, krój mundurowy, materiał gabardyna, dwie klasyczne kieszenie na szwach i
jedna z tyłu zapinana na guzik, siedem szlufek na pasek o szer 35 mm, sięgające z tyłu do
krawędzi obcasa

C.2. Spódnica:
Koloru „navy”, materiał gabardyna, zapinana z tyłu na suwak, długość do kolan, dwie klasyczne
kieszenie na szwach, siedem szlufek na pasek o szer 35 mm

D. Pasek do spodni (spódnicy):
Kolor czarny, skórzany lub skóropodobny, szer 35 mm zapinany na klasyczną sprzączkę

E.1. Obuwie męskie
kolor czarny, półbuty klasyczne, gładkie, sznurowane

E.2. Obuwie damskie
kolor czarny, typu „czółenka”, gładkie, na obcasie

F. Krawat (do koszuli fakultatywnie)
Mężczyźni: Kolor niebieski, krawat klasyczny, wiązany węzłem klasycznym o wyglądzie
trójkąta,
Kobiety: Kolor niebieski, krawat skrzyżowany wiązany lub zapinany
Krawat do koszuli bez marynarki mundurowej nosi się fakultatywnie. Bez krawata koszula z
rozpiętym jednym, najwyższym guzikiem. Krawat obligatoryjnie nosi się do munduru.

!

G. Kurtka mundurowa
Kurtka mundurowa w kolorze „navy”, materiał
gabardyna, zapinana na 4 guziki, dwie kieszenie
boczne poniżej linii pasa z klapą, zapiane na guziki,
dwie kieszenie górne, na wysokości klatki piersiowej, z
klapą zapinane na guziki, kołnierz przechodzący w
klapy trójkątne schodzące do wysokości pierwszego
guzika, naramienniki wszyte w szew rękawa, biegnące
symetrycznie wzdłuż szwa ramiennego, zapinane na
guzik przy dolnej części kołnierza z wyhaftowanym
znakiem niebieskiego krzyża na tle złotej kotwicy o
średnicy 40 mm umieszczony 20 mm od wszycia
n a ra m i e n n i k a , r ę k a w y p r o s t e z g u z i k a m i n a
mankietach, sięgające nasady kciuka przy opuszczonej
ręce
Guziki
w kolorze złotym z symbolem krzyża na tle kotwicy o wymiarach
16 mm - naramienniki
22 mm - kieszenie, mankiety
25 mm - zapięcie munduru

Oznaczenia kurtki mundurowej:
Odznaka WOPR
wraz z numerem identyfikacyjnych Członka WOPR umieszczona na lewej kieszeni, centralnie, o
wymiarach 80 x 90 mm
Identyfikator
prostokąt koloru niebieskiego o wymiarach 16 x 100 mm z imieniem i nazwiskiem (w wypadku
braku miejsca z samym nazwiskiem) wielkimi literami koloru białego o wysokości 8,5 mm
czcionka ARIAL umieszczona symetrycznie nad prawą kieszenią 2 mm nad wszyciem klapy
kieszeni.

Znak ILS - na prawym rękawie 100 mm od wszycia rękawa o średnicy 80 mm.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej - o wymiarach 55 x 68 mm noszone na lewym rękawie 100
mm od wszycia rękawa.

Oznaczenie godności honorowych - na tle złotej kotwicy o średnicy 20 mm krzyż w kolorze złotym członkowie WOPR, lub niebieskim - Członkowie Honorowi i Prezesi Honorowi WOPR, noszony w klapie
munduru w osi symetrii kąta kołnierza i klapy na wysokości zgięcia kołnierza.

Sznur galowy - złoty sznur pojedynczy wokół ramienia przyczepiony do górnego guzika (więcej
pkt. H.)!

Stopnie WOPR - złoty znak krzyża i kotwicy o średnicy 40 mm i umieszczony 180 mm od
dolnego końca rękawa, symetrycznie na zewnętrznej części rękawa oraz złote paski
umieszczone symetrycznie na zewnętrznych częściach rękawa przy czym dolny (pierwszy)
pasek na wysokości 80 mm od zakończenia rękawa o szerokości:
1) dla stopni MRWOPR, RWOPR i RW (P, S, M) - odpowiednio jeden, dwa lub trzy paski o
szerokości 12 mm każdy, oddalone jeden od drugiego o 6 mm.
2) dla stopnia SRW - jeden pasek o szerokości 30 mm
3) dla stopni MIWOPR, IWOPR IW - jeden pasek o szerokości 30 mm i odpowiednio jeden, dwa
lub trzy paski o szerokości 12 mm oddalone jeden od kolejnego o 6 mm.

Oznaczenie dodatkowe stopni Ratownika Wodnego:
Jedna, dwie, lub trzy - w zależności od posiadanych stopni Ratownika Wodnego Pływalni,
Ratownika Wodnego Śródlądowego lub Ratownika Wodnego Morskiego - pięcioramienne
gwiazdy koloru srebrnego o wysokości 17 mm, umieszczone poziomo nad prawą kieszenią w
odległości 4 mm od siebie i o podstawie 130 mm od wszycia klapy kieszeni.

Oznaczenie dodatkowe stopnia Starszego Ratownika Wodnego:
Tabliczka koloru srebrnego z napisem TAMA o wymiarach 15 x 45 mm umieszczona poziomo
nad prawą kieszenią w odległości 130 mm od wszycia klapy kieszeni.

Oznaczenie dodatkowe stopnia Instruktora WOPR i Instruktora wykładowcy:
Tabliczka koloru srebrnego z napisem TAMA w górnym rzędzie i numerem instruktora w
dolnym, w wymiarach 30 x 45 mm, umieszczona poziomo nad prawą kieszenią w odległości
115 mm od wszycia klapy kieszeni.

Odznaki WOPR
Nad identyfikatorem w odległości 5 mm od górnej krawędzi identyfikatora w jednej linii
odznaki WOPR licząc od lewej:
- Honorowa odznaka WOPR „Za Zasługi” - najwyższa jaką członek WOPR posiada
- Odznaka „Zasłużony Instruktor WOPR”
- Odznaka „Zasłużony Ratownik WOPR”

Odznaki innych organizacji, służb lub sprawnościowe - na klapie prawej górnej kieszeni
symetrycznie względem osi poziomej klapy, po obu stronach guzika, nie więcej niż dwie
odznaki przy czym:
- Odznaki sprawnościowe po prawej stronie klapy
- Odznaki innych służb i organizacji po lewej stronie klapy
lub dowolnie jeżeli są to odznaki jednego rodzaju
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Odznaki ukończenia szkół i kursów, odznaki absolwenckie - na prawej górnej kieszeni nie
więcej niż dwie odznaki przy czym:
- centralnie jeżeli umieszczona jest jedna odznaka
- symetrycznie jeżeli umieszczone są dwie odznaki

Odznaki kwalifikacji
nie więcej niż dwie na lewej stronie munduru ponad lewą górną kieszenią pomiędzy kołnierzem
i klapą, a wszyciem lewego rękawa nie niżej niż 100 mm od wszycia klapy górnej lewej
kieszeni spośród odznak*:
- spadochronowych, lotniczych, nawigatora, płetwonurka, nurka, motorowodnych,
żeglarskich, łączności, medycznych, strażackich, marynarskich, uznanych w służbach
mundurowych i ratowniczych lub organizacjach nadających międzynarodowe uznane
certyfikaty i kwalifikacje tych organizacji - jeżeli służba lub organizacja takie odznaki
wydała.
- nadawanych przez ILS
- nadawanych przez organizacje członkowskie ILS - za zgodą WOPR
jeżeli potwierdzają posiadanie kwalifikacji w tym zakresie
Odznakami kwalifikacji nie są odznaki i oznaczenia:
- rodzajów sił zbrojnych,
- korpusów osobowych,
- specjalności
- nadane jako wyróżnienie lub okolicznościowe
- pamiątkowe
- udziału w misjach i działaniach
- nieautoryzowane przez służby, organizacje, ILS lub organizacje członkowskie ILS w
wypadku odznaki lub oznaczenia związanego z tą służbą lub organizacją.

* na rysunku są przykładowe odznaki kwalifikacji zastosowane dla potrzeb wizualizacji

Odznaki order w i odznacze nosi się na wstążkach zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego w tym zakresie. W wypadku posiadania kilku klas lub stopni jednego
odznaczenia nosi się baretkę najwyższej klasy.
Baretki order w i odznacze :
– nosi się na kurtce munduru,
– mo na nosi na koszuli ubioru wyj ciowego
nad klapą lewej górnej kieszeni, symetrycznie, nie wi cej ni trzy baretki w jednym rz dzie, na
kurtce munduru i koszuli. Baretki są szerokości wstęgi orderu lub medalu i wysokości 8 mm
umieszczane na czarnym suknie, którego brzegi wystają poza beretki o 2 mm.
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Baretki nosie się w kolejności:
- odznaczenia państwowe przy czym Krzyż Orderu Virtuti Militari zawsze nosi się jako pierwszy,
- odznaczenia resortowe
- odznaczenia nadane przez inne państwa
- odznaczenia nadane przez inne organizacje
- odznaczenia ILS
- odznaczenia nadane przez organizacje członkowskie ILS
- odznaczenia WOPR

Order Komandorski Krzyża WOPR
jest noszony na wstędze upiętej wokół szyi pod kołnierzem koszuli i wyłożony na węźle
krawata.

Na lewej klapie górnej kieszeni można nosić wyłącznie miniaturę Orderu Komandorskiego
Krzyża WOPR po prawej stronie klapy gdy nie nosi się orderu na wstędze.

H. Sznur galowy
Sznur galowy jest w kolorze złotym wraz z pierścieniami w kolorach czerwieni i fioletu
oznaczenie funkcji jaką noszący je pełni w strukturach WOPR. Sznur na mundurze i jest
noszony w zależności od rodzaju sznura wokół lub z prawego ramienia pod naramiennikiem
przy wszyciu rękawa i drugim końcem dopięty do najwyższego guzika kurtki pod wierzchnią
połą marynarki. W wypadku zbiegu funkcji np. członek komisji lub zespołu jednostki terenowej
i członek komisji lub zarządu jednostki wojewódzkiej, nosi się sznur i oznaczenia funkcji
wyższej w strukturach WOPR. Poszczególne sznury wraz z ich oznaczeniami w postaci
pierścieni są noszone przez:
Członek WOPR
sznur pojedynczy, noszony przez ramię podpięty do pierwszego guzika z węzłem „podwójną
beczką” zawiązaną ok. 15 cm od podpięcia sznura.

Członek komisji, grupy i zespołu powołanego przez władze jednostki WOPR oraz członek Grupy
Interwencyjnej WOPR, Grupy Operacyjnej WOPR lub Centralnej Grupy Operacyjnej WOPR
sznur poczwórnie pleciony z ramienia.

Członek organów władz jednostki WOPR, jednostki wojewódzkiej WOPR i władz centralnych
WOPR
sznur poczwórnie pleciony ze sznurem pojedynczym z ramienia,

dodatkowo na sznurze w odległości 15 cm od jego podpięcia pod guzik, członkowie organów
kontrolnych i dyscyplinarnych jednostek WOPR, jednostek wojewódzkich WOPR oraz władz
centralnych WOPR noszą pierścienie o szerokości 20 mm w kolorach:

czerwonym - organ nadzoru i kontroli

fioletowym - organ dyscyplinarny

!

Prezes i przewodniczący organów władz jednostki WOPR, jednostki wojewódzkiej WOPR i władz
centralnych WOPR
sznur poczwórnie pleciony ze sznurem pojedynczym wokół ramienia i z ramienia

dodatkowo na sznurze w odległości 15 cm od jego podpięcia pod guzik, przewodniczący
organów kontrolnych i dyscyplinarnych jednostek WOPR, jednostek wojewódzkich WOPR oraz
władz centralnych WOPR noszą pierścień o szerokości 20 mm w kolorze:

czerwonym - organ nadzoru i kontroli

fioletowym - organ dyscyplinarny

I.1. Kapelusz damski
I.2. Czapka męska
Czapka zgodna z wzorem odpowiednio damskiej i męskiej czapki
garnizonowej Marynarki Wojennej RP w kolorze białym ze
zmiennym otokiem i złotymi galonami na czarnym daszku czapki i
złotym paskiem nad daszkiem. Czapka posiada haftowany znak
niebieskiego krzyża na tle złotej kotwicy na podkładce barwy
czarnej o średnicy 100 mm, ujęty półwieńcem z liści wawrzynu
oparty dolną krawędzią o pasek nad daszkiem przy czym:
- Członkowie WOPR - otok w kolorze granatowym z jednym złotym galonem na daszku czapki

- Członkowie organów władz i komisji jednostek powiatowych, miejskich i środowiskowych otok w kolorze granatowym z dwoma złotymi galonami na daszku czapki

- Członkowie organów władz i komisji jednostek wojewódzkich - otok w kolorze srebrnym i
jeden złoty półwieniec na daszku czapki

- Członkowie władz i komisji centralnych, Członkowie Honorowi WOPR, Prezesi Honorowi WOPR,
Członkowie WOPR delegowani jako reprezentacji WOPR do organizacji międzynarodowych otok w kolorze złotym i dwa półwieńce na daszku czapki.
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ę

ć
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Czapk i kapelusz nakłada si prosto na cał szeroko
powinna znajdowa si na linii brwi!
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J. Płaszcz

Kolor czarny, jednorzędowy, za kolana, zapinany na cztery złote guziki, kołnierz wykładany z
klapami, pagony czarne. Oznaczenie stopni na pagonach zgodnie ze wzorem z pagonów przy
koszuli. Rękawy zakrywające rękawy kurtki munduru, nie dłuższe niż do nasady palców przy
opuszczonej ręce.

K. Szalik

Wykonany z anilany lub podobnego materiału, koloru białego o szerokości 28 - 32 cm i
długości 100 - 130 cm noszony złożony wzdłuż na pół pod kołnierzem płaszcza i wystający nad
kołnierz i klapy 2 cm

L. Rękawiczki

Skórzane, skóropodobne lub dzianina, pięciopalczaste, gładkie koloru białego, sięgające za
nadgarstek

