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DECYZJA Nr 392/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego
„Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Mini-
stra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) 
w związku z § 1 pkt 7 lit. c, d i e, pkt 11 lit. e i h oraz z § 2 pkt 14 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), ustala 
się, co następuje:

1.  W celu ustalenia zasad i form organizowania uroczystości z udziałem woj-
skowej asysty honorowej oraz udziału w nich żołnierzy Wojska Polskiego 
wprowadzam do użytku służbowego „Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej”, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji.

2.  Traci moc decyzja Nr 411/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 
2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego „Ceremoniału Woj-
skowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 
Nr 23, poz. 250 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 99).

3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

/–/ Tomasz SIEMONIAK 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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WST P 
 

„Ceremonia  Wojskowy Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest kodeksem 
post powania oraz zbiorem zasad i form, okre laj cych zespo owe i indywidualne 
zachowanie o nierzy oraz osób cywilnych bior cych udzia  w uroczysto ciach 
pa stwowych, wojskowych oraz o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym 
lub religijnym, organizowanych z udzia em wojskowej asysty honorowej.  

Prezentuje on przebieg uroczysto ci organizowanych zgodnie z polsk  
tradycj , zwyczajami i wymogami protoko u dyplomatycznego, ujednolica zasady  
ich organizacji oraz umo liwia sprawne przeprowadzenie z uwzgl dnieniem 
przepisów zawartych w regulaminach Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
Okre la charakter tych uroczysto ci, wskazuje i systematyzuje sposoby ich 
organizowania i prowadzenia oraz nadaje im jednolit  form  organizacyjn .  

Zawiera tak e g bokie tre ci patriotyczne, nawi zuj ce do chlubnych, 
wielowiekowych tradycji or a polskiego, stanowi c wa ny czynnik kszta tuj cy 
postawy o nierzy. Odgrywa wa n  rol  w wychowaniu patriotycznym oraz szkoleniu 
wojskowym, jednoczy rodowisko o nierskie oraz umacnia poczucie wi zi wojska ze 
spo ecze stwem.  

„Ceremonia  Wojskowy…” nie ustala w sposób arbitralny wszystkich 
szczegó ów organizowanych uroczysto ci. W uzasadnionych przypadkach ich 
organizatorzy, w uzgodnieniu z dowódc , który wystawia wojskow  asyst  
honorow , mog  wprowadzi  zmiany wynikaj ce przede wszystkim ze specyfiki 
jednostki (instytucji) wojskowej, miejsca i okoliczno ci realizowanych uroczysto ci, 
wykonywanych zada  szkoleniowych oraz mo liwo ci i posiadanych rodków. 
Zmiany te nie mog  by  jednak sprzeczne z ogólnymi postanowieniami niniejszego 
dokumentu oraz regulaminów obowi zuj cych w SZ RP.  

Opisuje przebieg uroczysto ci z udzia em wojskowej asysty honorowej, która 
mo e wyst powa  w zró nicowanym sk adzie w zale no ci od charakteru 
uroczysto ci, miejsca jej przebiegu oraz rangi. 

W  „Ceremoniale Wojskowym…” zaprezentowano uroczysto ci, które nie by y 
przedstawiane w poprzedniej jego edycji z 2010 r., a pojawi y si  w wyniku zmian                   
w SZ RP. Do takich nale  m.in. przedsi wzi cia realizowane w nowopowsta ych 
strukturach organizacyjnych SZ RP, Polskich Kontyngentach Wojskowych 
wykonuj cych misje wojskowe poza granicami pa stwa, udzia  Szwadronu Kawalerii 
Wojska Polskiego w eskortach i asystach honorowych oraz nowe formy ceremonii 
zwi zanych z wyró nieniami zbiorowymi i indywidualnymi.   

Opracowanie zawiera szczegó owy przebieg wybranych uroczysto ci, a tak e 
czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow . Ponadto umieszczono            
w nim zdj cia prezentuj ce chwyty broni  u ywan  przez kompani  honorow , 
wybrane sposoby ustawienia wojskowej asysty honorowej, schematy jej usytuowania 
podczas ceremonii, projekty scenariuszy uroczysto ci, kolejno  ustawienia delegacji 
podczas sk adania wie ców i wi zanek, wykaz uroczysto ci organizowanych z okazji 
wi t rodzajów Si  Zbrojnych, wojsk i s u b oraz rodowisk skupiaj cych studentów 

uczelni i s uchaczy szkó  wojskowych, a tak e wzory tekstów Apeli Pami ci i Apeli 
Poleg ych.  Materia y te mog  by  przydatne dla organizatorów uroczysto ci.  

Do cz ci drukowanej do czono p yt  DVD, zawieraj c  wersj  elektroniczn  
ceremonia u, nagrania d wi kowe hymnów, marszów i sygna ów wojskowych oraz  
nuty sygna ów i hase , które s  najcz ciej u ywane podczas uroczysto ci. 





15

ROZDZIA  I 
 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI UROCZYSTO CI Z UDZIA EM WOJSKOWEJ 
ASYSTY HONOROWEJ 

 
W uroczysto ciach pa stwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno-

religijnych mo e uczestniczy  wojskowa asysta honorowa1. Jej udzia  stanowi wa ny 
element oprawy ceremonialnej tych uroczysto ci, ma tak e na celu nadanie im  
odpowiedniej rangi oraz podnios ego charakteru2. Wojskowa asysta honorowa nie 
mo e jednak uczestniczy  w przedsi wzi ciach maj cych charakter polityczny. 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczysto ciach pa stwowych  
oraz uroczysto ciach poza granicami kraju decyduje Minister ON3, a jej sk ad okre la 
w swoim rozkazie Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca GW4. 

O udziale wojskowej asysty honorowej w pogrzebach cz onków najwy szych 
w adz pa stwowych i innych osób zas u onych dla pa stwa nieb d cych o nierzami 
decyduje Minister ON5, a jej sk ad okre la w swoim rozkazie dowódca garnizonu, 
w a ciwego dla miejsca przeprowadzenia uroczysto ci. 

W przypadku pozosta ych uroczysto ci, o udziale wojskowej asysty honorowej 
decyduj  dowódcy garnizonów w a ciwych dla miejsca przeprowadzenia 
uroczysto ci, wyznaczaj c jej sk ad6 zgodnie z posiadanymi mo liwo ciami  
i uwzgl dnieniem postanowie  niniejszego dokumentu. 

Podstawowymi dokumentami planistycznymi reguluj cymi udzia  wojskowej 
asysty honorowej w uroczysto ciach w danym roku s : „Ramowy plan obchodów 
wi t pa stwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarze  z udzia em 

przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej 
Polskiej, kierownictwa resortu obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej”7 
oraz „Plan wspó pracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarz dowymi  
i innymi partnerami spo ecznymi”8. Zadania dotycz ce udzia u wojskowej asysty 
                                                 
1 Wojskow  asyst  honorow  mo e stanowi : kompania honorowa, pododdzia  honorowy z pocztem 
sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, orkiestra wojskowa (tr bacz, werblista), poczet 
sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy, bu czuka, tr bki), posterunek honorowy (oficerski, 
podoficerski, o nierski, z broni  lub bez broni). Ponadto w uroczysto ciach mog  wzi  udzia  
o nierze stanowi cy szpaler reprezentacyjny (z broni  lub bez broni), o nierze do sk adania wie ców 

i wi zanek, o nierze do niesienia odznak orderów i odznacze  oraz o nierze do pos ugi liturgicznej. 
Je eli w uroczysto ciach bierze udzia  inna orkiestra (tr bacz, werblista), nie wchodzi ona w sk ad 
wojskowej asysty honorowej. 
2 Formularz wniosku o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udzia u w uroczysto ci zawiera 
za cznik nr 1. 
3 Podejmuj c decyzj , Minister ON mo e zasi gn  opinii przewodnicz cych organizacji i rodowisk 
kombatanckich, w a ciwych organów publicznych (rz dowych lub samorz dowych) lub kierowników 
urz dów centralnych. 
4 Nie dotyczy pogrzebów. Sk ad wojskowej asysty honorowej na uroczysto ci pogrzebowe wyznacza 
dowódca garnizonu w porozumieniu z organizatorem uroczysto ci.  
5 Podejmuj c decyzj , Minister ON mo e zasi gn  opinii rodziny zmar ego, organizatora uroczysto ci 
pogrzebowej, przewodnicz cych organizacji i rodowisk kombatanckich, w a ciwych organów 
publicznych (rz dowych lub samorz dowych) lub kierowników urz dów centralnych.  
6 Dowódca garnizonu ustala równie  rodzaj umundurowania, w jakim wyst puje oficjalna delegacja 
wojskowa oraz wojskowa asysta honorowa podczas uroczysto ci z zachowaniem obowi zuj cych 
przepisów ubiorczych.  
7 Propozycje do ramowego planu sk adaj  urz dy pa stwowe, Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria 
Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Prezesa RM, DWSZ, SG WP, DG RSZ, DO RSZ, KG 

W, DGW – w terminie do 10 maja. 
8 Propozycje do planu sk adaj  organizacje pozarz dowe i inni partnerzy spo eczni do dowódcy 
jednostki (instytucji) wojskowej, od której oczekuj  wsparcia merytorycznego lub pomocy logistycznej; 
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honorowej w uroczysto ciach ujmuje si  w „Planach wspó pracy jednostki (instytucji) 
wojskowej z organizacjami pozarz dowymi i innymi partnerami spo ecznymi  
na rok ...”. 

W przypadku uroczysto ci, które nie zosta y uj te w „Ramowym planie 
obchodów...” oraz w „Planie wspó pracy resortu obrony narodowej...”, ich 
organizatorzy9 kieruj  wnioski o udzia  wojskowej asysty honorowej do w a ciwego 
dla miejsca przeprowadzenia uroczysto ci dowódcy garnizonu w terminie 
umo liwiaj cym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie10. W przypadku, gdy 
w uroczysto ci planowany jest udzia  orkiestry wojskowej, kieruj  wniosek do 
Dowódcy GW. 

Za organizacj  i przebieg uroczysto ci odpowiada jej organizator, który 
uzgadnia scenariusz11 i zakres udzia u wojskowej asysty honorowej z dowódc  
garnizonu12 lub jego przedstawicielem. Je eli scenariusz uroczysto ci z udzia em 
wojskowej asysty honorowej przewiduje udzia  w niej przedstawicieli najwy szych 
w adz pa stwowych i wojskowych13, nale y jego uk ad skonsultowa  przed 
zatwierdzeniem z komórk  organizacyjn  MON realizuj c  zadania z zakresu 
ceremonia u wojskowego. Natomiast, gdy podczas uroczysto ci zaplanowano 
odczytanie apelu poleg ych lub apelu pami ci, jego tre  nale y przedstawi  do 
zatwierdzenia dyrektorowi wy ej wymienionej komórki organizacyjnej MON. 

Uroczysto ci pa stwowe, wojskowe oraz o charakterze patriotycznym  
i patriotyczno-religijnym, nawi zuj ce do rocznic historycznych wydarze , mo na 
wzbogaci  o narracj , w trakcie której podaje si  informacje na ich temat14.  

Przeprowadzenie uroczysto ci mo na poprzedzi  rekonesansem z udzia em 
organizatora, dowódcy odpowiedzialnego za udzia  wojskowej asysty honorowej, 
osób odpowiedzialnych za inne elementy uroczysto ci (sztandary, inne pododdzia y, 
delegacje, zespo y artystyczne itp.) oraz przedstawicieli s u b porz dkowych.  
W trakcie rekonesansu omawia si  i uzgadnia zagadnienia dotycz ce przygotowania 
miejsca uroczysto ci, jego dekoracj , sposób ustawienia wojskowej asysty 
honorowej, pocztów sztandarowych, uczestników uroczysto ci, maj c na uwadze 
godny i sprawny jej przebieg. 

Okre laj c sk ad i miejsce ustawienia wojskowej asysty honorowej nale y 
d y  do w a ciwego jej wyeksponowania oraz zapewnienia szacunku symbolom 
pa stwowym i wojskowym. Uwzgl dnia si  tak e przebieg uroczysto ci (meldunki, 

                                                                                                                                                         
w razie zg oszenia do planu wspó pracy uroczysto ci, w której przewidziany jest udzia  wojskowej 
asysty honorowej, wnioskodawca za cza zgod  dowódcy garnizonu w a ciwego dla miejsca 
przeprowadzenia uroczysto ci – w terminie do 10 wrze nia. 
9 W adze pa stwowe, samorz dowe, organizacje pozarz dowe, rodowiska kombatanckie, ko cio y, 
zwi zki wyznaniowe, instytucje, uczelnie, szko y i inni partnerzy spo eczni. 
10 Wybrane elementy „Ceremonia u Wojskowego…” mog  by  stosowane wobec funkcjonariuszy 
S u by Wywiadu Wojskowego i S u by Kontrwywiadu Wojskowego, w zakresie okre lonym przez 
szefów tych s u b. 
11 Wzór scenariusza uroczysto ci o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym 
zawiera za cznik nr 2. 
12 Do zada  dowódcy garnizonu nale y kierowanie ca okszta tem zada  zwi zanych z udzia em 
wojskowej asysty honorowej w czasie przygotowania i przeprowadzenia uroczysto ci pa stwowych, 
wojskowych oraz patriotyczno-religijnych i uroczysto ci pogrzebowych. 
13 Wzór scenariusza uroczysto ci z udzia em przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych  
i wojskowych zawiera za cznik nr 3. 
14 Narrator (konferansjer) mo e prowadzi  tak e inne uroczysto ci z udzia em wojskowej asysty 
honorowej, podczas których przedstawia jej uczestnikom m.in. informacj  o miejscu uroczysto ci,  
przebieg i kolejno  poszczególnych jej elementów oraz prezentuje wojskow  asyst  honorow , 
poczty sztandarowe i go ci honorowych.  
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odczytanie apelu, wr czanie wyró nie  itp.). Ponadto nale y przyjmowa  za o enie, 
e przy du ej liczbie zaplanowanych do z o enia w czasie uroczysto ci wie ców  

i wi zanek, pierwsze z nich nios  i sk adaj  o nierze, a pozosta e – samodzielnie 
delegacje w kolejno ci ustalonej przez organizatora.  

Podczas uroczysto ci umundurowani funkcjonariusze innych ministerstw  
i s u b oraz cz onkowie organizacji pozarz dowych (np. harcerze, strzelcy) mog  
razem z o nierzami pe ni  wart  na posterunkach honorowych15, a tak e nie   
oraz sk ada  wie ce i wi zanki itp. Wystawienie posterunków honorowych w miejscu 
uroczysto ci powinno nast pi  przed wprowadzeniem sztandarów oraz kompanii 
honorowej (pododdzia u honorowego). 

Do udzia u w uroczysto ciach z udzia em wojskowej asysty honorowej 
zaprasza si  go ci honorowych, którzy powinni zaj  miejsca na trybunie honorowej 
lub w innym godnym miejscu. Je eli na uroczysto  zaproszone s  damy  
i kawalerowie Orderu Wojennego VM lub Orderu KW nale y traktowa  ich jako go ci 
honorowych.  

W uroczysto ciach mog  bra  tak e udzia  wojskowe sztandary historyczne16, 
sztandary organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó  itp., 
które wprowadza si  w miejsce uroczysto ci przed wej ciem kompanii honorowej 
(pododdzia u honorowego), a odprowadza po jej odej ciu (chyba, e wzgl dy 
organizacyjne stanowi  inaczej). 

Je eli w uroczysto ci bierze udzia  prze o ony mo e mu by  z o ony 
meldunek17, je eli scenariusz uroczysto ci to przewiduje18. Wówczas prze o ony 
powinien przyby  na miejsce uroczysto ci, jako ostatni z go ci honorowych. Po 
zako czeniu uroczysto ci mo e on przyj  defilad  kompanii honorowej i orkiestry 
wojskowej. 

Oprawa muzyczna uroczysto ci z udzia em wojskowej asysty honorowej 
realizowana jest przez orkiestr  wojskow  lub muzyków orkiestry wojskowej: 
tr bacza (tr baczy), werblist  (werblistów). Muzyka mo e by  wykonywana na ywo 
lub odtwarzana z nagra  orkiestr wojskowych. Repertuar uroczysto ci stanowi : 
hymny i pie ni hymniczne, fanfary i sygna y wojskowe, marsze, piosenki i pie ni  
o tematyce wojskowej i patriotycznej19. 

Uroczysto  z udzia em orkiestry mo e rozpocz  si  hymnem RP  
i podniesieniem flagi pa stwowej RP na maszt. W innych przypadkach uroczysto  
mo e rozpocz  si  odegraniem przez tr bacza „Has a WP”.  

Przed uroczysto ciami podnosi si  na maszt flag  w a ciw  dla RSZ w rejonie 
stacjonowania (bazowania) jednostki wojskowej20. 

                                                 
15 o nierze pe ni cy wart  na posterunku honorowym powinni sta  najbli ej pomnika, tablicy 
pami tkowej itp. 
16 Wojskowe sztandary historyczne wypo yczane s  z Muzeum Wojska Polskiego lub innych muzeów 
i podczas uroczysto ci s  noszone przez wytypowanych o nierzy.  
17 Podczas podchodzenia do sk adania meldunku oraz przegl du pododdzia ów mo e by  grany 
(odtwarzany) „Marsz Generalski”.  
18 Zagadnienia dotycz ce zasad, sposobu oraz osób, którym powinny by  sk adane meldunki podczas 
uroczysto ci o charakterze wojskowym zawarte s  w „Regulaminie Ogólnym Si  Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej”. W przypadku przybycia na uroczysto  innych osób ni  wymienione we 
wskazanym dokumencie organizator uroczysto ci powinien je przywita  i traktowa  jako go ci 
honorowych. 
19 W sprawie udzia u w uroczysto ci orkiestry wojskowej jej organizator wyst puje do Dowódcy GW. 
20 Flag  RSZ mo na podnie  na maszt oraz odegra  (odtworzy ) hymn RSZ tak e w innym 
momencie uroczysto ci, jednak dopiero po odegraniu hymnu RP i podniesieniu na maszt flagi 
pa stwowej RP. 
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Je eli formu a uroczysto ci tak przewiduje, uroczysto  mo e rozpocz  
oficjalne powitanie uczestników przez organizatora. Nast pnie mog  odby  si   
elementy charakterystyczne dla danej ceremonii: przemówienia okoliczno ciowe, 
modlitwy, apel pami ci lub apel poleg ych, sk adanie wie ców i wi zanek21 itp.  

Po z o eniu ostatniego wie ca lub wi zanki powinien zosta  odegrany 
(odtworzony) sygna  „ pij Kolego” lub „Cisza”. 

Na zako czenie uroczysto ci orkiestra wykonuje utwór okoliczno ciowy. 
Podczas uroczysto ci, których organizatorem jest WP, nale y odegra  „Pie  
Reprezentacyjn  Wojska Polskiego”22.  

Je eli w uroczysto ci nie bierze udzia u orkiestra (tr bacz) wszystkie utwory  
i sygna y mog  by  odtwarzane z aparatury nag a niaj cej.  

Na zako czenie uroczysto ci jej organizator dzi kuje uczestnikom za 
przybycie, po czym nast puje odprowadzenie wojskowej asysty honorowej oraz 
pocztów sztandarowych.  

Planuj c udzia  wojskowej asysty honorowej w uroczysto ci, nale y 
uwzgl dni  przedsi wzi cia dodatkowe, które zaplanowa  jej organizator (np. wyst p 
artystyczny, koncert). Przedsi wzi cia te maj  zazwyczaj charakter nieoficjalny  
i powinny by  przeprowadzone przed rozpocz ciem cz ci oficjalnej lub po 
odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej z miejsca uroczysto ci. 
 
 
1. ORGANIZOWANIE UROCZYSTO CI PA STWOWYCH 

 
Uroczysto ci pa stwowe organizowane s  z okazji wi t pa stwowych, 

wa nych rocznic historycznych wydarze , wizyt oficjalnych przywódców 
pa stwowych, szefów rz dów, przywódców organizacji mi dzynarodowych oraz 
innych wydarze  maj cych szczególne znaczenie dla pa stwa. O miejscu 
przeprowadzenia uroczysto ci decyduje jej organizator. Organizatorami uroczysto ci 
pa stwowych mog  by : Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, 
Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Prezesa RM, MON, MSZ oraz inne ministerstwa  
i urz dy centralne23. 

Decyzj  o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczysto ciach 
pa stwowych podejmuje Minister ON na wniosek jej organizatora24. Szczegó y 
dotycz ce udzia u wojskowej asysty honorowej w uroczysto ci uzgadnia jej 
organizator z dowódc  odpowiedzialnym za jej wystawienie. 
 
 
2. ORGANIZOWANIE UROCZYSTO CI WOJSKOWYCH 

 
Uroczysto ci wojskowe mog  by  organizowane w siedzibie Ministra ON, 

Szefa SG WP, w siedzibach Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa 
Operacyjnego RSZ, Dowództwa GW, Komendy G ównej W oraz w jednostkach 
(instytucjach) wojskowych. 

                                                 
21 Liczb  delegacji sk adaj cych wie ce i wi zanki oraz kolejno  ich sk adania ustala organizator 
uroczysto ci. 
22 Nie dotyczy uroczysto ci pogrzebowych. 
23 Organizatorami uroczysto ci centralnych mog  by  równie  dora nie powo ywane komitety  
i zespo y organizacyjne.  
24 Nie dotyczy uroczysto ci realizowanych w Warszawie z okazji wizyt oficjalnych.  
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W porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub samorz dowymi regionu 
uroczysto ci wojskowe mog  by  organizowane w miejscach umo liwiaj cych udzia  
w nich spo ecze stwa (np. w miejscach pami ci narodowej). Za organizacj  takich 
uroczysto ci odpowiada w a ciwy dowódca garnizonu.  

W jednostkach (instytucjach) wojskowych podczas uroczysto ci wojskowych 
organizuje si  uroczyste apele na placach apelowych lub innych miejscach, albo 
uroczyste zbiórki w salach tradycji, salach odpraw itp.  

W uroczysto ciach tych, w miar  mo liwo ci, powinien bra  udzia  ca y stan 
osobowy jednostki (instytucji) wojskowej. Miejsce uroczysto ci powinno by  
w a ciwie przygotowane i udekorowane. Je eli istnieje taka mo liwo ,  
w uroczysto ci nale y przewidzie  udzia  sztandarów organizacji pozarz dowych, 
rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych. 

Podczas uroczysto ci z okazji wi ta jednostki (instytucji) wojskowej, nadania 
imienia, wr czenia sztandaru itp. mog  by  organizowane przedsi wzi cia 
promuj ce zagadnienia dotycz ce s u by wojskowej i obronno ci w spo ecze stwie, 
np. dni otwartych koszar, festyny o nierskie.  

Organizator uroczysto ci mo e zaplanowa  uczczenie minut  ciszy pami ci  
o nierza, który zmar  podczas wykonywania obowi zków s u bowych.  

W ceremonii po egnania o nierzy ko cz cych s u b  wojskow , 
odchodz cych do s u by w innych jednostkach (instytucjach) wojskowych, wr czenia 
aktu mianowania oraz po egnania pracowników wojska mog  uczestniczy  osoby 
przez nich zaproszone. 

Je eli do udzia u w uroczysto ci zosta  zaproszony prze o ony, to  
minimum na pi  dni przed uroczysto ci  powinien zosta  mu przedstawiony jej 
scenariusz. 

 
 

3. ORGANIZOWANIE UROCZYSTO CI  
 
1) O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM  

 
Uroczysto ci o charakterze patriotycznym z udzia em wojskowej asysty 

honorowej organizowane s  z okazji rocznic historycznych wydarze  lub innych 
maj cych szczególne znaczenie dla pa stwa i narodu. Uroczysto ci odbywaj  si  
zazwyczaj w miejscu upami tniaj cym te wydarzenia.  

W trakcie uroczysto ci mo na organizowa  apele pami ci lub apele poleg ych, 
mog  by  ods aniane pomniki i tablice pami tkowe, wr czane odznaki orderów  
i odznacze  oraz inne wyró nienia okoliczno ciowe. Organizatorem tych 
uroczysto ci mog  by  w adze i urz dy pa stwowe, w adze administracyjne  
i samorz dowe regionu, organizacje pozarz dowe, rodowiska kombatanckie itp. 

W uroczysto ciach uwzgl dnia si  udzia  sztandarów organizacji 
pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów 
spo ecznych. Je eli pozwalaj  na to warunki, w uroczysto ci mog  wzi  udzia  
piesze, konne i zmotoryzowane grupy rekonstrukcji historycznej, zorganizowane 
grupy cz onków organizacji pozarz dowych oraz m odzie  szkolna i akademicka. 

Podczas uroczysto ci mog  by  organizowane przedsi wzi cia towarzysz ce, 
np. koncerty, festyny, które powinny by  realizowane przed rozpocz ciem lub po 
zako czeniu jej cz ci oficjalnej. 
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Organizator powinien zapewni  w a ciwe miejsce dla ustawienia wojskowej 
asysty honorowej podczas uroczysto ci, zapewni  bezpiecze stwo jej uczestników 
oraz odpowiednio przygotowa  miejsca jej przeprowadzenia. 

 
2) O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM 

 
wi ta pa stwowe, wojskowe oraz uroczysto ci patriotyczne mog  by  

poprzedzone Mszami wi tymi i Nabo e stwami odprawianymi w obiektach 
sakralnych lub polowymi Mszami wi tymi i Nabo e stwami polowymi 
organizowanymi poza obiektami sakralnymi.  

W uroczysto ciach o charakterze patriotyczno-religijnym mog  bra  udzia  
o nierze w sk adzie oficjalnej delegacji wojskowej25 oraz wojskowej asysty 

honorowej.  
Uroczysto ci o charakterze patriotyczno-religijnym z udzia em wojskowej 

asysty honorowej mog  by  organizowane (w porozumieniu z w adzami 
administracyjnymi lub samorz dowymi, przedstawicielami ko cio ów i zwi zków 
wyznaniowych) w  obiekcie sakralnym (np. Msza wi ta po czona z ods oni ciem 
tablicy pami tkowej umieszczonej wewn trz wi tyni) lub poza obiektem sakralnym 
(np. polowa Msza wi ta po czona z ods oni ciem pomnika na rynku miasta). 

Uroczysto  o charakterze patriotyczno-religijnym mo e sk ada  si  z dwóch 
cz ci, organizowanych w ró nych miejscach (np. cz  religijna – Msza wi ta lub 
Nabo e stwo w obiekcie sakralnym, a cz  patriotyczna – poza obiektem 
sakralnym).  

W cz ci religijnej uroczysto ci mog  wzi  udzia  wybrane elementy 
wojskowej asysty honorowej, np. poczet sztandarowy, tr bacz, o nierze do pos ugi 
liturgicznej, zgodnie z zasadami dotycz cymi organizowania uroczysto ci  
o charakterze  religijnym.  

W cz ci patriotycznej uroczysto ci organizowanej poza obiektem sakralnym 
mo e uczestniczy  wojskowa asysta honorowa, która bra a udzia  w jej cz ci 
religijnej. Mo na równie  rozszerzy  jej sk ad o elementy dodatkowe np. kompani  
honorow  (pododdzia  honorowy), orkiestr  wojskow , posterunek honorowy, 
o nierzy do sk adania wie ców i wi zanek. Wówczas dodatkowe elementy 

wojskowej asysty honorowej oczekuj  w miejscu przeprowadzenia cz ci 
patriotycznej uroczysto ci, b d  mog  przemaszerowa  w to miejsce z uczestnikami 
cz ci religijnej. W takim przypadku na 15 minut przed zako czeniem cz ci religijnej 
kompania honorowa (pododdzia  honorowy) i orkiestra wojskowa (je eli nie bra a 
udzia u w religijnej cz ci uroczysto ci) zajmuj  miejsce przed obiektem sakralnym. 
Poczet sztandarowy wst puje do szyku kompanii (pododdzia u) po zako czeniu 
Mszy wi tej lub nabo e stwa i wspólnie maszeruj  do miejsca, w którym odbywa 
si  cz  patriotyczna uroczysto ci. 

Organizuj c uroczysto  o charakterze patriotyczno-religijnym poza obiektem 
sakralnym nale y zapewni  w a ciwe warunki do jej przeprowadzenia.  

 
3) O CHARAKTERZE RELIGIJNYM 

 
Uroczysto ci o charakterze religijnym z udzia em wojskowej asysty honorowej 

mog  by  organizowane (w uzgodnieniu z przedstawicielami ko cio ów i zwi zków 
                                                 
25 o nierze wchodz cy w sk ad oficjalnej delegacji wojskowej w cz ci religijnej uroczysto ci  
o charakterze patriotyczno-religijnym, zachowuj  si  na zasadach okre lonych dla uroczysto ci  
o charakterze religijnym.  
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wyznaniowych) w obiektach sakralnych (np. Msza wi ta, Nabo e stwo) lub poza 
nimi (np. polowa Msza wi ta, Nabo e stwo polowe). 

W tych uroczysto ciach mog  bra  udzia  o nierze w sk adzie oficjalnej 
delegacji wojskowej oraz wojskowej asysty honorowej. Udzia  o nierzy  
w uroczysto ciach o charakterze religijnym jest przedsi wzi ciem s u bowym. 
Dowódcy jednostek wojskowych przy typowaniu o nierzy do udzia u w nich 
post puj  zgodnie z regulaminami, kieruj c si  poszanowaniem zasad wolno ci 
sumienia i wyznania. Indywidualne uczestnictwo o nierzy w tych uroczysto ciach 
odbywa si  na zasadzie dobrowolno ci. 

Podczas uroczysto ci o charakterze religijnym oficjalna delegacja wojskowa  
i wojskowa asysta honorowa post puje zgodnie z regulaminami wojskowymi oraz 
przepisami liturgicznymi. 

o nierze wytypowani do udzia u w uroczysto ciach o charakterze religijnym, 
jako oficjalna delegacja wojskowa lub wojskowa asysta honorowa, bez wzgl du na 
wyznawan  religi  i przekonania wiatopogl dowe – kieruj  si  poszanowaniem 
zasad obowi zuj cych w danym wyznaniu. W trakcie tych uroczysto ci cz onkowie 
oficjalnych delegacji wojskowych, je eli to mo liwe zajmuj  miejsca siedz ce, a kiedy 
wierni kl cz  – przyjmuj  postaw  zasadnicz . Ponadto w wi tyni zdejmuj  nakrycie 
g owy. 

Kompania honorowa (pododdzia  honorowy) oraz poczet sztandarowy bior cy 
udzia  w uroczysto ciach wyst puj  w nakryciach g owy i z broni 26. Natomiast 
orkiestra wojskowa wyst puje bez nakry  g owy.  

Spo ród o nierzy, którzy zostali wytypowani do udzia u w uroczysto ci  
o charakterze patriotyczno-religijnym lub religijnym mog  by  wyznaczeni o nierze 
do pos ugi liturgicznej. Czynno ci liturgiczne o nierze wykonuj  w umundurowaniu 
bez nakrycia g owy, zgodnie z przepisami liturgicznymi27. Przygotowaniem o nierzy 
do pos ugi liturgicznej zajmuje si  kapelan wojskowy. 

Ze wzgl du na specyfik  wynikaj c  z liturgii, sk ad wojskowej asysty 
honorowej oraz liczba o nierzy do pos ugi liturgicznej w uroczysto ciach  
o charakterze patriotyczno-religijnym lub religijnym powinny by  ka dorazowo 
ustalane z w adzami ko cielnymi.  

Po zgromadzeniu si  uczestników uroczysto ci patriotyczno-religijnej lub 
religijnej – wojskowa asysta honorowa zajmuje miejsce wskazane przez 
organizatorów, a opuszcza je po zako czeniu uroczysto ci (przed rozwi zaniem 
zgromadzenia). 

Msze wi te i Nabo e stwa z udzia em wojskowej asysty honorowej mog  
odbywa  si  równie  poza obiektem sakralnym. Polowe Msze wi te i Nabo e stwa 
polowe organizuje si  na otwartej przestrzeni (np. na placu apelowym, placu 
miejskim, poligonie) lub w odpowiednio przygotowanym niesakralnym obiekcie 
zamkni tym (np. hala sportowa, sala widowiskowa, hangar lotniczy). Zarówno o tarz, 
jak i miejsce odprawiania polowej Mszy wi tej lub Nabo e stwa polowego powinny 
znajdowa  si  w miejscu godnym, przygotowane z zachowaniem przepisów 
liturgicznych danej religii. Za przygotowanie tych miejsc oraz przebieg liturgii 
odpowiedzialny jest kapelan wojskowy lub inny duchowny danej religii b d  
wyznania. 

                                                 
26 Je eli w uroczysto ci bierze udzia  tr bacz wyst puje on w nakryciu g owy. 
27 o nierzy wytypowanych do pos ugi liturgicznej nie nale y wyznacza  do zbierania ofiary podczas 
Mszy wi tej. Ponadto, kiedy wierni kl kaj  o nierze przyjmuj  postaw  zasadnicz . 
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Je eli w Mszy wi tej lub Nabo e stwie odprawianym w obiekcie sakralnym 
bierze udzia  kompania honorowa (pododdzia  honorowy)28, zajmuje ona miejsce  
w kolumnie na wprost o tarza lub w szyku rozwini tym, w lewej cz ci obiektu 
sakralnego29. Gdy kompania honorowa (pododdzia  honorowy) zajmie wyznaczone 
miejsce, na komend  dowódcy pododdzia u poczet sztandarowy wyst puje z szyku, 
podchodzi do o tarza, po zatrzymaniu oddaje honory i nast pnie zajmuje miejsce  
z jego lewej strony30. Je eli w uroczysto ci bierze udzia  orkiestra, nale y zapewni  
jej miejsca siedz ce przed o tarzem, w prawej cz ci obiektu sakralnego31. 

Gdy w Mszy wi tej lub Nabo e stwie odprawianym w obiekcie sakralnym 
bierze udzia  tylko poczet sztandarowy, wchodzi on do niego na pro b  ceremoniarza 
lub innej osoby: „Prosz  o wprowadzenie sztandaru wojskowego”, albo na 
komend  dowódcy uroczysto ci: „Sztandar – WPROWADZI ”, podchodzi do 
o tarza, po zatrzymaniu oddaje honory i nast pnie zajmuje miejsce z jego lewej 
strony. 

Je eli w polowej Mszy wi tej lub Nabo e stwie polowym bierze udzia  
kompania honorowa (pododdzia  honorowy), zajmuje ona miejsce na wprost o tarza 
w szyku rozwini tym32. Gdy kompania honorowa (pododdzia  honorowy) zajmie 
wyznaczone miejsce, na pro b  ceremoniarza lub innej osoby: „Prosz   
o wprowadzenie sztandaru wojskowego”, albo komend  dowódcy uroczysto ci: 
„Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy wychodzi z szyku kompanii 
honorowej (pododdzia u honorowego), podchodzi do o tarza, zatrzymuje si , oddaje 
honory i zajmuje miejsce z jego lewej strony33. Je eli w uroczysto ci bierze udzia  
orkiestra, nale y zapewni  jej miejsca siedz ce przed o tarzem, po jego prawej 
stronie34. 

Inne pododdzia y wojskowe ustawia si  w kolumnach na wprost o tarza obok 
kompanii honorowej (pododdzia u honorowego). Przed pododdzia ami, na wprost 
o tarza, przygotowuje si  miejsca siedz ce dla go ci bior cych udzia  w polowej 
Mszy wi tej lub Nabo e stwie polowym.  

Gdy do udzia u w Mszy wi tej lub Nabo e stwie zosta y zaproszone 
sztandary organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich i innych instytucji, 
ustawia si  je z prawej strony o tarza35. Poczty sztandarowe wprowadza si  na 
wyznaczone miejsce, kilka minut przed zaj ciem przez celebransa miejsca przy 
o tarzu.  

 
 

                                                 
28 W obiektach sakralnych kompania honorowa (pododdzia  honorowy) mo e uczestniczy  w Mszach 
wi tych i Nabo e stwach organizowanych z okazji wi ta Narodowego Trzeciego Maja, wi ta 

Wojska Polskiego i Narodowego wi ta Niepodleg o ci, konsekracji i ingresu: Biskupa Polowego 
Wojska Polskiego i Ordynariusza Prawos awnego Wojska Polskiego oraz konsekracji Ewangelickiego 
Biskupa Wojskowego. W pozosta ych przypadkach wojskow  asyst  honorow  stanowi poczet 
sztandarowy. 
29 Patrz c od strony o tarza.  
30 Patrz c od strony o tarza. 
31 Patrz c od strony o tarza. 
32 Je eli wymagaj  tego wzgl dy organizacyjne, kompania honorowa (pododdzia  honorowy) mo e 
by  ustawiona w inny sposób. 
33 Patrz c od strony o tarza. 
34 Patrz c od strony o tarza. 
35 Patrz c od strony o tarza. Poczty sztandarowe organizacji pozarz dowych, rodowisk  
    kombatanckich i innych partnerów spo ecznych wykonuj  takie same czynno ci, jak poczet   
    sztandarowy kompanii honorowej. 



23

4. UDZIA  WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTO CIACH 
POZA GRANICAMI PA STWA 

 
Wojskowa asysta honorowa, na wniosek organizatora, mo e bra  udzia   

w uroczysto ciach poza granicami pa stwa. Decyzj  w tej sprawie podejmuje 
Minister ON.  

Organizatorami uroczysto ci organizowanych poza granicami pa stwa mog  
by : Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, 
Kancelaria Prezesa RM, MON, MSZ oraz inne ministerstwa i urz dy centralne. 
Ponadto wojskowa asysta honorowa mo e bra  udzia  w tego rodzaju 
uroczysto ciach na zaproszenie urz du lub instytucji zagranicznej. Uroczysto ci poza 
granicami pa stwa powinny by  organizowane we wspó pracy z przedstawicielami 
polskich placówek dyplomatycznych. 

Przy organizowaniu tych uroczysto ci nale y kierowa  si  polskim 
ceremonia em wojskowym, jednocze nie uwzgl dniaj c, np. lokalne zwyczaje, 
tradycje, religi 36.  

Je eli uroczysto  ma charakter mi dzynarodowy i jej organizatorem jest inne 
pa stwo, mo liwe jest przyj cie przez wojskow  asyst  honorow  rozwi za  
ceremonialnych charakterystycznych dla organizatora, przy czym nie mog  one by  
sprzeczne z obowi zuj cymi w SZ RP regulaminami i innymi aktami prawnymi.  

W uroczysto ciach organizowanych poza granicami pa stwa w sk adzie 
wojskowej asysty honorowej mo e wyst powa  poczet flagowy z flag  pa stwow   
z god em RP na drzewcu37.  
 Poczet flagowy z flag  pa stwow  z god em RP na drzewcu nie wyst puje      
w szyku kompanii honorowej38. 

                                                 
36 Powy sze dotyczy tak e zachowania cz onków oficjalnej delegacji wojskowej oraz o nierzy 
wchodz cych w sk ad wojskowej asysty honorowej. 
37 Flaga pa stwowa z god em Rzeczypospolitej Polskiej na drzewcu mo e by  tak e u ywana  
w kontaktach mi dzynarodowych na terenie kraju.  
38 W przypadku, gdy nie ma mo liwo ci wystawienia pocztu sztandarowego, w szyku kompanii 
honorowej dopuszcza si  wyst powanie pocztu flagowego z flag  pa stwow  z god em RP na 
drzewcu. 
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ROZDZIA  II 
 

UROCZYSTO CI PA STWOWE 
 
 

1. UROCZYSTA ODPRAWA WART PRZED GROBEM NIEZNANEGO 
O NIERZA W WARSZAWIE 

 
Z okazji wi ta Narodowego Trzeciego Maja, wi ta Wojska Polskiego  

i Narodowego wi ta Niepodleg o ci na Placu Marsza ka Józefa Pi sudskiego przed 
GN  w Warszawie organizowane s  uroczyste odprawy wart1. 

 Uroczysta odprawa wart przed GN  ma charakter uroczysto ci centralnej. 
Bior  w niej udzia  najwy sze w adze pa stwowe, przedstawiciele Parlamentu RP, 
instytucji centralnych, w adz wojskowych, administracyjnych i samorz dowych, 
duchowie stwa, korpusu dyplomatycznego, organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, m odzie  szkolna i akademicka oraz zaproszeni go cie.  

Decyzj  o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczysto ci podejmuje 
Minister ON, a szczegó owy zakres jej udzia u okre la w swoim rozkazie Dowódca 
Generalny RSZ. 

Do udzia u w uroczysto ci mog  zosta  zaproszone: pododdzia y 
reprezentuj ce inne ministerstwa, pododdzia y zagraniczne, grupy rekonstrukcji 
historycznej oraz zorganizowane grupy organizacji pozarz dowych i stowarzysze  
spo ecznych. W uroczysto ci uwzgl dnia si  tak e udzia  wojskowych sztandarów 
historycznych, sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, 
uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych. 

Pododdzia y zajmuj  miejsce na placu 20 minut przed rozpocz ciem 
uroczysto ci. 

Po przybyciu Prezydenta RP pododdzia y oddaj  honory, a nast pnie 
Prezydent RP przyjmuje meldunek od Szefa SG WP, dokonuje przegl du 
pododdzia ów (oddaje honory2 sztandarom pododdzia ów), wita si  z o nierzami  
i funkcjonariuszami3, oddaje honory GN  i sztandarom4, po czym zajmuje miejsce na 
trybunie honorowej.  

Nast pnie, po podniesieniu Proporca Prezydenta RP, flagi pa stwowej RP na 
maszt i odegraniu hymnu RP mo e nast pi  odczytanie apelu pami ci5 oraz oddanie 
salutu armatniego przez pluton salutowy6.  

Po z o eniu meldunków przez dowódców wart oficer rozprowadzaj cy 
dokonuje zmiany posterunku honorowego przed GN , wyg aszane jest 
okoliczno ciowe przemówienie, po czym nast puje z o enie wie ców i wi zanek na 
p ycie GN . Uroczyst  odpraw  wart ko czy defilada pododdzia ów. 

 
 

                                                 
1 W uzasadnionych przypadkach uroczysta odprawa wart mo e odby  si  w innym miejscu. Zmiana 
posterunku honorowego odbywa si  przed GN . 
2 Prezydent RP oraz inne osoby cywilne oddaj  honory przez sk on g owy. 
3 Je li bior  udzia  w uroczysto ci. 
4 Dotyczy wojskowych sztandarów historycznych, sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych, które s  ustawione przy GN . 
5 Dotyczy równie  innego tekstu (np. preambu y „Konstytucji Trzeciego Maja” w czasie uroczysto ci  
z okazji wi ta Narodowego Trzeciego Maja). 
6 Z okazji wi ta Narodowego Trzeciego Maja i Narodowego wi ta Niepodleg o ci oddaje si  salut 
narodowy. 
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci7:  

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (poczty 
sztandarowe zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (pododdzia y zajmuj  wyznaczone 
miejsca, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg 
uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie Szefa SG WP, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 
Operacyjnego RSZ i Komendanta G ównego W (wojskowa asysta honorowa 
przyjmuje postaw  zasadnicz . Szef SG WP po powitaniu przez Dowódc  
GW, zajmuje miejsce przed szykiem pododdzia ów do powitania go ci 
oficjalnych, a Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, 
Komendant G ówny W i Dowódca GW zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie Ministra ON (pododdzia y przyjmuj  postaw  zasadnicz . Po 
powitaniu przez Szefa SG WP, Minister ON oddaje honory GN  oraz 
sztandarom i zajmuje miejsce na trybunie honorowej); 

 przybycie przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych (w kolejno ci 
przybywaj : Prezes RM, Marsza ek Senatu RP i Marsza ek Sejmu RP – 
pododdzia y przyjmuj  postaw  zasadnicz . Po powitaniu przez Szefa SG WP 
oddaj  honory GN  oraz sztandarom i zajmuj  miejsca na trybunie 
honorowej); 

 przybycie Prezydenta RP8 (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, pododdzia y 
oddaj  honory. Prezydent RP przyjmuje meldunek od Szefa SG WP, dokonuje 
przegl du pododdzia ów oddaj c honory sztandarom pododdzia ów, wita si   
z o nierzami i funkcjonariuszami, nast pnie oddaje honory GN  oraz innym 
sztandarom i zajmuje miejsce na trybunie honorowej); 

 podniesienie na maszt proporca Prezydenta RP9 (tr bacze graj  „Sygna  
Prezydencki”, proporcowy podnosi proporzec Prezydenta RP na maszt);  

 podniesienie flagi pa stwowej RP na maszt (dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia pocztu flagowego: „Poczet flagowy do 
podniesienia flagi pa stwowej – MARSZ”, poczet flagowy wyst puje  
z szyku kompanii honorowej10 i maszeruje do masztu, flagowy przypina flag , 
a werbli ci w tym czasie graj  „Tremolo”. Po przypi ciu flagi tr bacz gra 
sygna  „S uchajcie Wszyscy”, a po jego odegraniu dowódca uroczysto ci 
podaje komend : „Dla uczczenia …… /nazwa wi ta/  flag  pa stwow  – 
PODNIE ”); 

 odegranie hymnu RP (w trakcie grania hymnu flagowy podnosi flag  na 
maszt); 

 odczytanie apelu pami ci11; 
 oddanie salutu armatniego; 
 odprawa wart (dowódca uroczysto ci podaje komend  dla dowódców wart do 

wyst pienia: „Dowódcy wart – DO MNIE”, dowódcy wart wyst puj  z szyku, 
                                                 
 7 Nie dotyczy uroczysto ci organizowanej z okazji wi ta Wojska Polskiego. 
 8 Prezydent RP przybywa  w wojskowej eskorcie honorowej Szwadronu Kawalerii WP. 
 9 Proporzec Prezydenta RP podnosi i opuszcza poczet proporcowy w sk adzie: dowódca pocztu 
proporcowego, proporcowy, asystuj cy. 
10 Je eli uroczysto  odbywa si  w innym miejscu ni  Plac Marsza ka Józefa Pi sudskiego  
w Warszawie i warunki na to nie pozwalaj  – poczet flagowy mo e sta  przy maszcie. W takiej sytuacji 
poczet zajmuje swoje miejsce w czasie wprowadzenia pododdzia ów. 
11 Innego tekstu. 
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podchodz  do dowódcy uroczysto ci i oddaj  honory. Dowódca uroczysto ci 
podaje komend : „Pododdzia y – SPOCZNIJ”. Nast pnie dowódcy wart 
sk adaj  meldunki „Panie /Pani/ …. /stopie  wojskowy/, dowódca warty …. 
/stopie  i nazwisko/ melduje wart  gotow  do uroczystej odprawy. Wart  
wystawi  /wystawi a/ .…. /podaje kogo reprezentuje/”. Po z o eniu meldunku 
przez ostatniego dowódc  warty dowódca uroczysto ci podaje komend  dla 
dowódców wart do wst pienia do szyku: „Dowódcy wart – WST P”, po 
czym dowódcy wart powracaj  do szyku);  

 zaprzysi enie wart (dowódca uroczysto ci dokonuje zaprzysi enia wart 
zapowiedzi : „S U BA WARTOWNICZA”, tr bacze graj  sygna  „S u ba 
Wartownicza” i „Has o WP”); 

 dokonanie zmiany posterunku honorowego przed GN  (dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do zmiany posterunku przed GN : „Dowódca warty  
z Dowództwa Garnizonu Warszawa – DOKONA  ZMIANY 
WARTOWNIKÓW NA POSTERUNKU HONOROWYM PRZED GROBEM 
NIEZNANEGO O NIERZA”, „Zmiana – WYST P”. o nierze wyznaczeni 
do pe nienia warty wyst puj  z szyku, dowódca uroczysto ci podaje komend  
„Do rodka – CZ”,  a dowódca warty z DGW dokonuje zmiany posterunku 
honorowego przed GN ); 

 przemówienie okoliczno ciowe Prezydenta RP12; 
 sk adanie wie ców i wi zanek na p ycie GN 13 ( o nierze, funkcjonariusze               

i inne osoby z wie cami i wi zankami wyst puj  na wyznaczone miejsce, 
delegacje zajmuj  miejsca za osobami je nios cymi, tr bacze graj  sygna  
„Baczno ”, pododdzia y oddaj  honory, werbli ci graj  „Tremolo”, 
delegacje podchodz  do GN  i zatrzymuj  si  przed nim, wie ce i wi zanki 
zostaj  z o one na p ycie GN , delegacje oddaj  honory  
i przechodz  do Ksi gi Pami tkowej GN , przewodnicz cy delegacji sk ada 
podpis, a nast pnie z pozosta ymi cz onkami delegacji wraca na poprzednio 
zajmowane miejsce); 

 odegranie sygna ów wojskowych i utworów okoliczno ciowych (po z o eniu 
wie ców i wi zanek tr bacz gra sygna  „ pij Kolego”, a nast pnie orkiestra 
wojskowa wykonuje utwór okoliczno ciowy)14; 

 przegrupowanie pododdzia ów do defilady (w trakcie przegrupowywania 
pododdzia ów do defilady mo e by  zaprezentowany pokaz musztry paradnej, 
koncert orkiestry lub wyst p artystyczny); 

 defilada (defiluj  pododdzia y bior ce udzia  w uroczysto ci); 
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci (Prezydent RP i go cie oficjalni opuszczaj  miejsce 

uroczysto ci); 
 z o enie wie ców i wi zanek na p ycie GN  przez uczestników uroczysto ci, 

którzy nie brali udzia u w oficjalnej ceremonii sk adania wie ców i wi zanek.  
 
 

                                                 
12 Organizator uroczysto ci mo e uwzgl dni  równie  inne wyst pienia. 
13 Liczb  delegacji sk adaj cych wie ce i wi zanki oraz kolejno  ich sk adania ustala organizator 
uroczysto ci. 
14 Orkiestra wojskowa gra „Pie  Reprezentacyjn  Wojska Polskiego”, utwór pt. „Witaj Majowa 
Jutrzenko” (z okazji wi ta Narodowego Trzeciego Maja) lub inne utwory zwi zane z obchodzonym 
wi tem. 
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 Podczas uroczysto ci z okazji wi ta Wojska Polskiego, przed przybyciem 
Prezydenta RP, odbywa si  ceremonia podniesienia na maszty flag RSZ.  
W ceremonii bior  udzia : Minister ON, Szef SG WP, Dowódca Generalny RSZ, 
Dowódca Operacyjny RSZ i Dowódca GW. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg ceremonii: 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (poczty 
sztandarowe zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wprowadzenie pododdzia ów stanowi cych wojskow  asyst  honorow  
(pododdzia y zajmuj  wyznaczone miejsca, narrator /konferansjer/ 
przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej 
tematyk ); 

 przybycie Szefa SG WP, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 
Operacyjnego RSZ i Komendanta G ównego W (wojskowa asysta honorowa 
przyjmuje postaw  zasadnicz . Szef SG WP po powitaniu przez Dowódc  
GW, zajmuje miejsce przed szykiem pododdzia ów do powitania Ministra ON, 
a Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ i Dowódca GW 
zajmuj  wyznaczone miejsca. Komendant G ówny W zajmuje miejsce przy 
trybunie honorowej); 

 przybycie Ministra ON (tr bacze graj  sygna  „Baczno ". Minister ON po 
powitaniu przez Szefa SG WP wita si  z Dowódc  Generalnym RSZ, 
Dowódc  Operacyjnym RSZ i Dowódc  GW, nast pnie wszyscy podchodz  
przed GN , oddaj  honory GN  i sztandarom, po czym zajmuj  miejsca do 
ceremonii podniesienia na maszty flag RSZ); 

 podniesienie flag RSZ na maszty (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
podniesienia flag: „Z okazji wi ta Wojska Polskiego flagi rodzajów si  
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zbrojnych – PODNIE ”, flagowi podnosz  flagi na maszty15, tr bacze graj  
„Has o WP”);  

 zaj cie miejsc oczekiwania na przybycie go ci oficjalnych (po podniesieniu 
flag RSZ – Minister ON, Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ 
i Dowódca GW zajmuj  miejsca przy trybunie, gdzie wraz z Komendantem 
G ównym W oczekuj  na przybycie Prezydenta RP. Szef SG WP udaje si   
w miejsce z o enia meldunku Prezydentowi RP)16. 

 

 
 
Dalsza cz  uroczysto ci przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystej 

odprawy wart. 
 
 

2. DZIE  FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

W dniu 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, organizowana 
jest uroczysto  centralna z udzia em najwy szych w adz pa stwowych, Parlamentu 
RP, instytucji centralnych, w adz wojskowych, administracyjnych i samorz dowych, 
duchowie stwa, korpusu dyplomatycznego, organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, m odzie y szkolnej i akademickiej oraz zaproszonych go ci.  

Uroczysto  mo e sk ada  sie z dwóch cz ci. Pierwsza odbywa si  na Placu 
Zamkowym w Warszawie, a druga na dziedzi cu Pa acu Prezydenckiego lub  
w innych miejscach okre lonym w decyzji Ministra ON, uzgodnionych z Kancelari  
Prezydenta RP. W trakcie uroczysto ci Prezydent RP mo e wr czy  wytypowanym 

                                                 
15 Flagowi zajmuj  miejsca przy masztach w momencie wej cia na plac wojskowej asysty honorowej. 
16 Szef SG WP po z o eniu meldunku towarzyszy prezydentowi RP. Minister ON, Dowódca Generalny 
RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant G ówny W i Dowódca GW po przywitaniu  
z Prezydentem RP zajmuj  miejsca na trybunie honorowej. 
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dowódcom jednostek (instytucji) wojskowych flagi pa stwowe RP wraz  
z certyfikatami. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi  pododdzia y 
okre lone w decyzji Ministra ON.  

Do udzia u w uroczysto ci mog  zosta  zaproszone: pododdzia y 
reprezentuj ce inne ministerstwa, grupy rekonstrukcji historycznej oraz 
zorganizowane grupy cz onków organizacji pozarz dowych i stowarzysze  
spo ecznych.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wojskowa asysta honorowa 
zajmuje wyznaczone miejsce na Placu Zamkowym, narrator /konferansjer/ 
przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej 
tematyk ); 

 przybycie zaproszonych go ci; 
 przybycie Szefa SG WP, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 

Operacyjnego RSZ i Komendanta G ównego W (Dowódca Generalny RSZ, 
Dowódca Operacyjny RSZ i Komendant G ówny W po powitaniu przez 
Dowódc  GW zajmuj  miejsca oczekiwania na przybycie Ministra ON. Szef 
SG WP po powitaniu przez Dowódc  GW zajmuje miejsce oczekiwania na 
przybycie Ministra Obrony Narodowej); 

 przybycie Ministra ON (po powitaniu szefa SG WP, Minister ON wita si   
z Dowódc  Generalnym RSZ, Dowódc  Operacyjnym RSZ, Komendantem 
G ównym W i Dowódc  GW, po czym zajmuje miejsce do rozpocz cia 
uroczysto ci na trybunie honorowej); 

 przybycie przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych (w kolejno ci 
przybywaj : Prezes RM, Marsza ek Senatu RP i Marsza ek Sejmu RP                   
– pododdzia y przyjmuj  postaw  zasadnicz . Po powitaniu przez Szefa SG 
WP przedstawiciele najwy szych w adz pa stwowych zajmuj  miejsca na 
trybunie honorowej); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, pododdzia y 
oddaj  honory. Prezydent RP przyjmuje meldunek od Szefa SG WP, dokonuje 
przegl du pododdzia ów oddaj c honory sztandarom pododdzia ów, wita si   
z o nierzami i funkcjonariuszami i zajmuje miejsce na trybunie honorowej); 

 uroczyste podniesienie flagi pa stwowej RP na Wie y Zegarowej Zamku 
Królewskiego w Warszawie (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
podniesienia flagi pa stwowej RP: „Dla uczczenia Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej flag  pa stwow  – PODNIE ”, orkiestra 
wojskowa gra hymn RP, flagowy podnosi flag  na maszt17); 

 odegranie utworu okoliczno ciowego; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada (defiluj  pododdzia y bior ce udzia  w uroczysto ci; po defiladzie 

pododdzia y maszeruj  na dziedziniec Pa acu Prezydenckiego); 
 zako czenie uroczysto ci (go cie oficjalni opuszczaj  miejsce uroczysto ci  

i przemieszczaj  si  na dziedziniec Pa acu Prezydenckiego); 
 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wojskowa asysta honorowa 

zajmuje wyznaczone miejsce na dziedzi cu Pa acu Prezydenckiego); 
                                                 
17 Ze wzgl dów technicznych poczet flagowy nie wyst puje z szyku kompanii honorowej, lecz od 
pocz tku uroczysto ci stoi przy maszcie na Wie y Zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. 
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 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, pododdzia y 
oddaj  honory. Prezydent RP przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci, 
dokonuje przegl du pododdzia ów oddaj c honory sztandarom przez sk on 
g owy, wita si  z o nierzami i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 uroczyste podniesienie flagi pa stwowej RP (dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do podniesienia flagi pa stwowej RP: „Dla uczczenia Dnia Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej flag  pa stwow  – PODNIE ”, orkiestra 
wojskowa gra hymn RP, flagowy podnosi flag  na maszt); 

 przemówienie okoliczno ciowe Prezydenta RP; 
 wr czenie flag pa stwowych RP wraz z certyfikatami (narrator /konferansjer/ 

informuje o ceremonii wr czenia flag pa stwowych RP i certyfikatów m.in. 
dowódcom jednostek /instytucji/ wojskowych. Dowódcy wyst puj  na 
wyznaczone miejsce. Prezydent RP wr cza flagi i sk ada gratulacje. Dowódcy 
po otrzymaniu flagi oddaj  honory i wracaj  na poprzednie miejsca); 

 przegrupowanie do defilady; 
 defilada (defiluj  pododdzia y bior ce udzia  w uroczysto ci, po defiladzie 

mo e zosta  zaprezentowany pokaz musztry paradnej, koncert orkiestry 
wojskowej lub wyst p artystyczny); 

 zako czenie uroczysto ci (go cie oficjalni opuszczaj  miejsce uroczysto ci). 
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3. INNE UROCZYSTO CI ORGANIZOWANE Z UDZIA EM PRZEDSTAWICIELI 
NAJWY SZYCH W ADZ PA STWOWYCH I WOJSKOWYCH 

 
Z okazji rocznic historycznych wydarze  i innych maj cych szczególne 

znaczenie dla narodu i pa stwa (np. przyst pienie do organizacji mi dzynarodowych, 
ratyfikacja traktatów, spotkania grup mi dzynarodowych na szczeblu g ów pa stw) 
mog  by  organizowane uroczysto ci z udzia em przedstawicieli najwy szych w adz 
pa stwowych, Parlamentu RP, instytucji centralnych, w adz wojskowych, 
administracyjnych i samorz dowych, duchowie stwa, korpusu dyplomatycznego, 
organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, m odzie y szkolnej  
i akademickiej oraz zaproszonych go ci.  

Uroczysto ci te mog  odbywa  si  przed GN  w Warszawie, albo w innym 
miejscu okre lonym przez jej organizatora lub w decyzji Ministra ON, a zwi zanym 
bezpo rednio z obchodzon  rocznic  lub wydarzeniem. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa (pododdzia  honorowy z pocztem sztandarowym) i orkiestra wojskowa.  

Do udzia u w uroczysto ci mog  zosta  zaproszone: pododdzia y 
reprezentuj ce inne ministerstwa, pododdzia y zagraniczne, grupy rekonstrukcji 
historycznej oraz zorganizowane grupy cz onków organizacji pozarz dowych                   
i stowarzysze  spo ecznych.  

W uroczysto ciach uwzgl dnia si  udzia  wojskowych sztandarów 
historycznych oraz sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych. 

Nast pnie, po odegraniu hymnu RP wyg aszane jest okoliczno ciowe 
przemówienie, po czym nast puje z o enie wie ców i wi zanek. Uroczysto  ko czy 
defilada pododdzia ów. 

Po uroczysto ci mo e odby  si  pokaz musztry paradnej lub koncert orkiestry 
wojskowej, wyst p artystyczny, widowisko lub inne przedsi wzi cia propaguj ce 
obchodzon  rocznic  czy wydarzenie. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (je li s  
zaproszone do udzia u w uroczysto ci); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wojskowa asysta honorowa 
zajmuje wyznaczone miejsce, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom 
przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie uczestników uroczysto ci; 
 przybycie najwy szego rang  go cia (je li w uroczysto ci bierze udzia  osoba, 

której nale y sk ada  meldunek, wówczas powinna ona przyby  jako ostatnia. 
Tr bacze graj  sygna  „Baczno ”. Po powitaniu przez najwy szego 
dowódc  wojskowego uczestnicz cego w uroczysto ci dowódca kompanii 
honorowej sk ada meldunek, nast pnie odbywa si  przegl d kompanii 
honorowej i przywitanie z o nierzami, po którym go  zajmuje miejsce do 
rozpocz cia uroczysto ci); 

 rozpocz cie uroczysto ci, odegranie hymnu RP; 
 wyst pienia okoliczno ciowe; 
 sk adanie wie ców i wi zanek ( o nierze, funkcjonariusze i inne osoby                    

z wie cami i wi zankami wyst puj  na wyznaczone miejsce, delegacje 
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zajmuj  miejsca za osobami nios cymi wie ce i wi zanki, tr bacze graj  
sygna  „Baczno ”, wojskowa asysta honorowa oddaje honory, werbli ci 
graj  „Tremolo”, delegacje podchodz  do pomnika i zatrzymuj  si  przed 
nim, wie ce i wi zanki zostaj  z o one przed pomnikiem, delegacje oddaj  
honory i przechodz  do Ksi gi Pami tkowej /je eli wyst puje/ przewodnicz cy 
delegacji dokonuje wpisu, a nast pnie z pozosta ymi cz onkami delegacji 
wraca na poprzednio zajmowane miejsce); 

 odegranie sygna ów wojskowych i utworów okoliczno ciowych (po z o eniu 
wie ców i wi zanek tr bacz gra sygna  „ pij Kolego” lub „Cisza”,  
a nast pnie orkiestra wojskowa wykonuje utwór okoliczno ciowy 
charakterystyczny dla obchodzonej rocznicy); 

 przegrupowanie wojskowej asysty honorowej do defilady (je li istniej  
mo liwo ci do przeprowadzenia defilady, natomiast gdy nie ma takiej 
mo liwo ci nast puje odprowadzenie wojskowej asysty honorowej); 

 defilada; 
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci (go cie oficjalni opuszczaj  miejsce uroczysto ci). 
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4. PRZYJ CIE ZWIERZCHNICTWA NAD SI AMI ZBROJNYMI PRZEZ 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
Uroczysto ci inauguracyjne nowo wybranego Prezydenta RP sk adaj  si   

z dwóch ceremonii. Pierwsz  z nich jest zaprzysi enie nowego Prezydenta RP. 
Uroczysto  odbywa si  przed Zgromadzeniem Narodowym i przebiega zgodnie  
z jego regulaminem. W uroczysto ci tej bierze udzia  orkiestra wojskowa, która 
odgrywa hymn RP. 

Druga ceremonia ma charakter wojskowy i jest ni  uroczyste przyj cie 
zwierzchnictwa nad SZ RP przez Prezydenta RP. Uroczysto  ta odbywa si  przed 
GN  lub w innym miejscu okre lonym decyzj  Ministra ON. 

 Uroczysto  odbywa si  z udzia em w adz pa stwowych, przedstawicieli 
Parlamentu RP, instytucji centralnych, w adz wojskowych, administracyjnych  
i samorz dowych, duchowie stwa, korpusu dyplomatycznego, organizacji 
pozarz dowych, rodowisk kombatanckich oraz Kapitu y Orderu Wojennego VM  
i Kapitu y Orderu KW. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi : kompania 
honorowa, poczet proporca Prezydenta RP i orkiestra wojskowa18 wyznaczone 
zgodnie z decyzj  Ministra ON.  

Kompania honorowa i orkiestra wojskowa zajmuj  miejsce na placu 20 minut 
przed rozpocz ciem uroczysto ci. 

Po przybyciu Prezydenta RP kompania honorowa oddaje honory. Prezydent 
RP przyjmuje meldunek od Szefa SG WP, dokonuje przegl du kompanii honorowej 
(oddaje honor sztandarowi kompanii honorowej przez sk on g owy) i wita si   
z o nierzami. Nast pnie oddaje honory GN , wita si  z Dowódc  Generalnym RSZ, 
Dowódc  Operacyjnym RSZ, Komendantem G ównym W i Dowódc  GW, których 
przedstawia Minister ON, po czym zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci. 

 

 

                                                 
18 Je li uroczysto  odbywa si  w Warszawie, wojskow  asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP. 
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Po podniesieniu flagi pa stwowej RP na maszt i odegraniu hymnu RP 
Minister ON wyg asza okoliczno ciowe przemówienie, po którym nast puje 
ceremonia przyj cia zwierzchnictwa nad SZ RP przez Prezydenta RP i podniesienie 
na maszt proporca Prezydenta RP. Nast pnie Prezydent RP sk ada wieniec na p ycie 
GN  i wyg asza okoliczno ciowe przemówienie. 

Uroczysto  ko czy defilada. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsce, narrator /konferansjer/ przedstawia 
uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie zaproszonych go ci; 
 przybycie Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy Operacyjnego RSZ, 

Komendanta G ównego W i Dowódcy GW (wojskowa asysta honorowa 
przyjmuje postaw  zasadnicz . Dowódca Generalny RSZ, Dowódca 
Operacyjny RSZ, Komendant G ówny W i Dowódca GW zajmuj  
wyznaczone miejsca); 

 przybycie Szefa SG WP (wojskowa asysta honorowa przyjmuje postaw  
zasadnicz . Po powitaniu przez Dowódc  GW i oddaniu honorów GN , Szef 
SG WP zajmuje miejsce oczekiwania na przybycie Ministra ON); 

 przybycie Ministra ON (wojskowa asysta honorowa przyjmuje postaw  
zasadnicz . Po powitaniu przez Szefa SG WP, Minister ON oddaje honory 
GN  i zajmuje miejsce przy Dowódcy Generalnym RSZ, Dowódcy 
Operacyjnym RSZ, Komendancie G ównym W i Dowódcy GW); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”. Wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory. Prezydent RP przyjmuje meldunek od Szefa 
SG WP, oddaje honory sztandarowi kompanii honorowej, dokonuje przegl du 
pododdzia u i wita si  z o nierzami. Nast pnie oddaje honory GN   
i podchodzi do ustawionych do prezentacji: Dowódcy Generalnego RSZ, 
Dowódcy Operacyjnego RSZ, Komendanta G ównego W i Dowódcy GW); 

 przedstawienie Prezydentowi RP: Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 
Operacyjnego RSZ, Komendanta G ównego W i Dowódcy GW 
(przedstawienia dokonuje Minister ON); 

 podniesienie flagi pa stwowej RP na maszt (poczet flagowy wyst puje z szyku 
kompanii honorowej, maszeruje do masztu, flagowy przypina flag ); 

 odegranie hymnu RP (w trakcie grania hymnu flagowy podnosi flag  na 
maszt); 

 przemówienie okoliczno ciowe Ministra ON; 
 ceremonia przyj cia zwierzchnictwa nad si ami zbrojnymi (poczet sztandarowy 

wyst puje z szyku kompanii honorowej i staje we wskazanym miejscu, 
Prezydent RP podchodzi do sztandaru, sztandarowy pochyla sztandar tak, 
aby jego dolny p at znajdowa  si  na wysoko ci oko o metra nad ziemi . 
Prezydent RP kl ka na prawe kolano, praw  r k  ujmuje p at sztandaru, 
podnosi go do ust i ca uje, nast pnie wstaje i oddaje honory przez sk on 
g owy. Tr bacze graj  „Has o WP”)19; 

 podniesienie na maszt proporca Prezydenta RP (tr bacz gra „Sygna  
Prezydencki”, proporcowy podnosi na maszt proporzec Prezydenta RP); 

                                                 
19 Po zako czeniu ceremonii przedstawiciele duszpasterstw wojskowych mog  udzieli  
b ogos awie stwa. 
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 oddanie salutu armatniego; 
 wst pienie do szyku pocztu sztandarowego; 
 z o enie wie ca przez Prezydenta RP na p ycie GN  (Prezydent RP sk ada 

wieniec na p ycie GN ); 
 dokonanie wpisu przez Prezydenta RP w Ksi dze Pami tkowej GN  (po 

dokonaniu wpisu Prezydent RP powraca na trybun  honorow ); 
 przemówienie okoliczno ciowe Prezydenta RP; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci (Prezydent RP odje d a z miejsca uroczysto ci). 

 
 
5. PO EGNANIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

Z SI AMI ZBROJNYMI  
 
Uroczysto  po egnania Prezydenta RP z si ami zbrojnymi odbywa si  na 

dziedzi cu siedziby Prezydenta RP lub w innym miejscu okre lonym w decyzji 
Ministra ON.   

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: kompania 
honorowa, poczet proporca Prezydenta RP i orkiestra wojskowa20 wyznaczone 
zgodnie z decyzj  Ministra ON.  

W miejscu uroczysto ci godzin  przed jej rozpocz ciem poczet proporcowy 
podnosi na maszt proporzec Prezydenta RP. 

Po przybyciu Prezydenta RP kompania honorowa oddaje honory. Prezydent 
RP przyjmuje meldunek od Szefa SG WP, dokonuje przegl du kompanii honorowej 
(oddaje honor sztandarowi kompanii honorowej przez sk on g owy) i wita si   
z o nierzami. Nast pnie wita si  z Dowódc  Generalnym RSZ, Dowódc  
Operacyjnym RSZ, Komendantem G ównym W i Dowódc  GW, po czym zajmuje 
miejsce do rozpocz cia uroczysto ci. 

Po podniesieniu flagi pa stwowej RP na maszt i odegraniu hymnu RP 
Minister ON wyg asza okoliczno ciowe przemówienie, po którym nast puje 
ceremonia po egnania Prezydenta RP z si ami zbrojnymi i opuszczenie proporca 
Prezydenta RP. Nast pnie Prezydent RP wyg asza okoliczno ciowe przemówienie. 

Uroczysto  ko czy defilada. 
 

PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (zajmuje ona wyznaczone 
miejsce, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg 
uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie uczestników uroczysto ci; 
 przybycie Szefa SG WP, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 

Operacyjnego RSZ i Komendanta G ównego W (wojskowa asysta honorowa 
przyjmuje postaw  zasadnicz . Szef SG WP po powitaniu przez Dowódc  
GW, zajmuje miejsce do powitania Prezydenta RP, a Dowódca Generalny 
RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant G ówny W i Dowódca GW 
zajmuj  wyznaczone miejsca); 

                                                 
20 Je li uroczysto  odbywa si  w Warszawie, wojskow  asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP. 
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 przybycie Ministra ON (wojskowa asysta honorowa przyjmuje postaw  
zasadnicz . Po powitaniu przez Szefa SG WP, Minister ON oddaje honory 
sztandarowi kompanii honorowej i zajmuje wskazane miejsce); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”. Wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory. Prezydent RP przyjmuje meldunek od Szefa 
SG WP, oddaje honory sztandarowi kompanii honorowej, dokonuje przegl du 
pododdzia u i wita si  z o nierzami. Nast pnie wita si  z Ministrem ON, 
Dowódc  Generalnym RSZ, Dowódc  Operacyjnym RSZ, Komendantem 
G ównym W i Dowódc  GW, po czym zajmuje miejsce do rozpocz cia 
uroczysto ci); 

 odegranie hymnu RP; 
 przemówienie okoliczno ciowe Ministra ON; 
 ceremonia po egnania Prezydenta RP z si ami zbrojnymi (poczet sztandarowy 

wyst puje z szyku kompanii honorowej i staje we wskazanym miejscu, 
Prezydent RP podchodzi do sztandaru, sztandarowy pochyla sztandar tak, 
aby jego dolny p at znajdowa  si  na wysoko ci oko o metra nad ziemi . 
Prezydent RP kl ka na prawe kolano, praw  r k  ujmuje p at sztandaru, 
podnosi go do ust i ca uje, nast pnie wstaje i oddaje honory przez sk on 
g owy. Tr bacze graj  „Has o WP”); 

 opuszczenie proporca Prezydenta RP21 (tr bacz gra „Sygna  Prezydencki”, 
proporcowy opuszcza proporzec. Prezydent RP wraca na poprzednie miejsce, 
a poczet sztandarowy wst puje do szyku kompanii honorowej); 

 przemówienie okoliczno ciowe Prezydenta RP; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 

 
 

                                                 
21 Proporzec Prezydenta RP zosta  wci gni ty na maszt godzin  przed rozpocz ciem uroczysto ci. 
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6. POWITANIE I PO EGNANIE OFICJALNE ORAZ NIEOFICJALNE 
ZAGRANICZNYCH DELEGACJI PA STWOWYCH 

 
Wizyty oficjalne zagranicznych delegacji pa stwowych organizowane s   

z udzia em wojskowej asysty honorowej zgodnie z wymogami protoko u 
dyplomatycznego. 

Ceremonia oficjalnego powitania poprzedzone jest powitaniem nieoficjalnym 
na lotnisku (dworcu kolejowym, przej ciu granicznym, w porcie itp.), w których udzia  
bierze przedstawiciel urz du zapraszaj cego22 i Protoko u Dyplomatycznego MSZ.  

 
 

1) POWITANIE I PO EGNANIE OFICJALNE PRZYWÓDCÓW 
PA STWOWYCH 
 
Powitanie oficjalne przywódców pa stwowych odbywa si  na dziedzi cu 

siedziby Prezydenta RP lub w innym miejscu okre lonym przez organizatora23.  
W zale no ci od charakteru wizyty i miejsca uroczysto ci wojskow  asyst  

honorow  podczas ceremonii oficjalnego powitania i po egnania przywódcy 
pa stwowego mog  stanowi : kompania honorowa, orkiestra wojskowa i posterunki 
honorowe lub szpaler reprezentacyjny, posterunki honorowe i orkiestra wojskowa  
(tr bacz)24. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em kompanii honorowej i orkiestry wojskowej: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsce); 

 przybycie na uroczysto  przedstawicieli urz du zapraszaj cego (osoby 
witaj ce zajmuj  miejsca wyznaczone przez Dyrektora Protoko u 
Dyplomatycznego MSZ); 

 przybycie cz onków delegacji oficjalnej towarzysz cej przywódcy 
pa stwowemu; 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”. Kompania 
honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz , Prezydent RP przyjmuje meldunek 
od dowódcy uroczysto ci o gotowo ci wojskowej asysty honorowej do 
ceremonii powitania i zajmuje miejsce oczekiwania na przybycie przywódcy 
pa stwowego); 

 przybycie przywódcy pa stwowego (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”. 
Kompania honorowa oddaje honory, samochód przywódcy zatrzymuje si  
przed wej ciem g ównym do siedziby Prezydenta RP. Nast pnie Prezydent 
RP wita przywódc . Nast puje przedstawienie ma onek (ma onków), po 
czym Prezydent RP przedstawia oficjaln  delegacj  polsk , a przywódca 
przedstawia towarzysz c  mu delegacj  oficjaln . Po prezentacji Prezydent 
RP i przywódca zajmuj  miejsce do wys uchania hymnów pa stwowych); 

                                                 
22 Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa RM, Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, 
MON itp. 
23 Organizatorem uroczysto ci jest Kancelaria Prezydenta RP oraz Protokó  Dyplomatyczny MSZ.  
24 Je li uroczysto  odbywa si  w Warszawie wojskow  asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP. 
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 ceremonia oficjalnego powitania (orkiestra wojskowa wykonuje hymn pa stwa, 
z którego przyby  przywódca25, a nast pnie hymn RP, przywódca  
w towarzystwie Prezydenta RP przyjmuje meldunek od dowódcy kompanii 
honorowej, dokonuje przegl du pododdzia u, wita si  z o nierzami, nast pnie 
wita si  z przedstawicielami w adz administracyjnych, samorz dowych  
i wojskowych m. st. Warszawy oraz z szefami misji dyplomatycznych 
akredytowanych w RP i zajmuje miejsce do przyj cia defilady); 

 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci (Prezydent RP, przywódca i delegacje oficjalne 

wchodz  do siedziby Prezydenta RP). 
 

PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em szpaleru reprezentacyjnego i orkiestry wojskowej 
(tr bacza): 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (szpaler reprezentacyjny  
i orkiestra wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie cz onków delegacji oficjalnej towarzysz cej przywódcy 
pa stwowemu26; 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacz gra sygna  „Baczno ”. Wojskowa asysta 
honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz , Prezydent RP przyjmuje meldunek 
od dowódcy uroczysto ci o gotowo ci wojskowej asysty honorowej do 
ceremonii powitania i zajmuje miejsce oczekiwania na przybycie przywódcy); 

 przybycie przywódcy pa stwowego (tr bacz gra sygna  „Baczno ”. 
Wojskowa asysta honorowa oddaje honory, samochód przywódcy zatrzymuje 
si  przed wej ciem g ównym do siedziby Prezydenta RP. Nast pnie Prezydent 
RP wita przywódc . Nast puje przedstawienie ma onek /ma onków/, po 
czym Prezydent RP przedstawia oficjaln  delegacj  polsk , a przywódca 
przedstawia towarzysz c  mu delegacj  oficjaln . Po prezentacji Prezydent 
RP i przywódca zajmuj  miejsce do wys uchania hymnu pa stwa27, z którego 
przyby  przywódca)28; 

 zako czenie uroczysto ci (Prezydent RP, przywódca i delegacje oficjalne 
wchodz  do siedziby Prezydenta RP). 
 

 

                                                 
25 W przypadku udzia u w uroczysto ci kilku przywódców pa stwowych organizator uroczysto ci 
ustala kolejno  grania hymnów pa stwowych. 
26 Uroczysto  mo e odby  si  bez udzia u delegacji oficjalnych. 
27 W przypadku udzia u w uroczysto ci kilku przywódców pa stwowych organizator uroczysto ci 
ustala kolejno  grania hymnów pa stwowych. 
28 Je eli w uroczysto ci nie bierze udzia u orkiestra wojskowa, to po powitaniu Prezydent RP,  
przywódca pa stwowy i oficjalni go cie wchodz  do siedziby Prezydenta RP. 
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Zgodnie z przyj tym zwyczajem ceremonia po egnania przywódcy 
pa stwowego ma charakter nieoficjalny (analogiczny jak powitanie nieoficjalne).            
W szczególnych przypadkach organizator decyduje o przeprowadzeniu ceremonii 
oficjalnego po egnania. Przebiega ona wówczas tak, jak ceremonia oficjalnego 
powitania.  
 
 

2) POWITANIE I PO EGNANIE OFICJALNE SZEFÓW RZ DÓW 
 

Powitanie oficjalne szefów rz dów odbywa si  na dziedzi cu Kancelarii 
Prezesa RM lub w innym miejscu okre lonym przez organizatora29.  

W zale no ci od charakteru wizyty i miejsca uroczysto ci wojskow  asyst  
honorow  podczas ceremonii oficjalnego powitania i po egnania szefa rz du mog  
stanowi : kompania honorowa, orkiestra wojskowa i posterunki honorowe lub szpaler 
reprezentacyjny, posterunki honorowe i orkiestra wojskowa  (tr bacz)30. 

                                                 
29 Organizatorem uroczysto ci jest Kancelaria Prezesa RM oraz Protokó  Dyplomatyczny MSZ.  
30 Je li uroczysto  odbywa si  w Warszawie wojskow  asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP. 
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsce); 

 przybycie na uroczysto  przedstawicieli urz du zapraszaj cego; 
 przybycie Prezesa RM (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, kompania 

honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz , Prezes RM przyjmuje meldunek od 
dowódcy uroczysto ci o gotowo ci wojskowej asysty honorowej do ceremonii 
powitania i zajmuje miejsce oczekiwania na przybycie szefa rz du); 

 przybycie szefa rz du (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, kompania 
honorowa oddaje honory, samochód szefa rz du zatrzymuje si  przed 
wej ciem g ównym do Kancelarii Prezesa RM, Prezes RM wita szefa rz du, 
po czym obaj zajmuj  miejsce do wys uchania hymnów pa stwowych); 

 ceremonia oficjalnego powitania (orkiestra wojskowa wykonuje hymn pa stwa, 
z którego przyby  szef rz du, a nast pnie hymn RP, szef rz du  
w towarzystwie Prezesa RM przyjmuje meldunek od dowódcy kompanii 
honorowej, dokonuje przegl du pododdzia u, wita si  z o nierzami. Szef 
rz du przedstawia Prezesowi RM towarzysz cych mu cz onków delegacji 
oficjalnej, nast pnie Prezes RM przedstawia szefowi rz du delegacj  polsk . 
Po prezentacji Prezes RM i szef rz du zajmuj  miejsce do przyj cia defilady); 

 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci (Prezes RM, szef rz du i delegacje oficjalne 

wchodz  do siedziby Kancelarii Prezesa  RM). 
 

Je eli uroczysto  odbywa si  z udzia em szpaleru reprezentacyjnego, 
posterunku honorowego i tr bacza, to przebiega ona analogicznie do uroczysto ci 
powitania przywódcy pa stwowego. 

Zgodnie z przyj tym zwyczajem ceremonia po egnania szefa rz du ma 
charakter nieoficjalny (analogiczny jak powitanie nieoficjalne). W szczególnych 
przypadkach organizator mo e zdecydowa  o przeprowadzeniu ceremonii 
oficjalnego po egnania. Przebiega ona wówczas tak, jak ceremonia oficjalnego 
powitania.  
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3) POWITANIE I PO EGNANIE OFICJALNE PRZYWÓDCÓW ORGANIZACJI 
MI DZYNARODOWYCH ORAZ INNYCH DELEGACJI 

 
Powitanie oficjalne przywódców organizacji mi dzynarodowych odbywa si   

w miejscu wskazanym przez organizatora31.  
Miejsce powitania oraz szczegó owy przebieg uroczysto ci ustalane s  

ka dorazowo przez Dyrektora Protoko u Dyplomatycznego MSZ z w a ciwym dla 
miejsca przeprowadzenia uroczysto ci dowódc  garnizonu. 

W zale no ci od rangi delegacji, charakteru wizyty i miejsca uroczysto ci 
wojskow  asyst  honorow  podczas ceremonii oficjalnego powitania przywódców 
organizacji mi dzynarodowych mog  stanowi : kompania honorowa, orkiestra 
wojskowa i posterunki honorowe lub szpaler reprezentacyjny, posterunki honorowe  
i orkiestra wojskowa  (tr bacz)32. 
 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em kompanii honorowej i orkiestry wojskowej: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsce); 

 przybycie na uroczysto  osób witaj cych; 
 przybycie przedstawiciela RP witaj cego przywódc  organizacji 

mi dzynarodowej (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, kompania honorowa 
przyjmuje postaw  zasadnicz , przedstawiciel RP /je li jest osob , której 
sk ada si  meldunek/ – przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci 
o gotowo ci wojskowej asysty honorowej do ceremonii powitania i oczekuje na 
przybycie przywódcy organizacji mi dzynarodowej); 

 przybycie przywódcy organizacji mi dzynarodowej (tr bacze graj  sygna  
„Baczno ”, kompania honorowa oddaje honory, samochód przywódcy 
zatrzymuje si , przedstawiciel RP wita przywódc , po czym obaj zajmuj  
miejsce do wys uchania hymnów); 

 ceremonia oficjalnego powitania (orkiestra wojskowa wykonuje hymn 
organizacji mi dzynarodowej33, której przywódca przyby , a nast pnie hymn 
RP, przywódca w towarzystwie przedstawiciela RP przyjmuje meldunek od 
dowódcy kompanii, dokonuje przegl du pododdzia u, wita si  z o nierzami. 
Przywódca przedstawia przedstawicielowi RP towarzysz cych mu cz onków 
delegacji oficjalnej, nast pnie przedstawiciel RP przedstawia przywódcy 
delegacj  polsk . Po prezentacji przedstawiciel RP i przywódca zajmuj  
miejsce do przyj cia defilady); 

 przegrupowanie do defilady (je li nakazuj  to wzgl dy organizacyjne, 
przegrupowanie do defilady mo e odby  si  w trakcie prezentacji delegacji 
oficjalnych); 

 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

                                                 
31 Organizatorem oficjalnych wizyt przywódców organizacji mi dzynarodowych jest Protokó  
Dyplomatyczny MSZ i urz d zapraszaj cy, a w przypadku oficjalnych wizyt przywódców organizacji 
wojskowych DWSZ MON. 
32 Je li uroczysto  odbywa si  w Warszawie, wojskow  asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP. 
33 Je eli organizacja mi dzynarodowa posiada hymn. 
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em szpaleru reprezentacyjnego i orkiestry wojskowej 
(tr bacza): 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (szpaler reprezentacyjny  
i orkiestra wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsce); 

 przybycie cz onków delegacji oficjalnej towarzysz cej przywódcy organizacji 
mi dzynarodowej34; 

 przybycie przedstawiciela RP witaj cego przywódc  organizacji 
mi dzynarodowej (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, wojskowa asysta 
honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz , przedstawiciel RP /je li jest osob , 
której sk ada si  meldunek/ – przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci 
o gotowo ci wojskowej asysty honorowej do ceremonii powitania i oczekuje na 
przybycie przywódcy organizacji mi dzynarodowej); 

 przybycie przywódcy organizacji mi dzynarodowej (tr bacze graj  sygna  
„Baczno ”, wojskowa asysta honorowa oddaje honory, samochód 
przywódcy zatrzymuje si , przedstawiciel RP wita przywódc .  Przywódca 
przedstawia przedstawicielowi RP towarzysz cych mu cz onków delegacji 
oficjalnej, nast pnie przedstawiciel RP przedstawia przywódcy delegacj  
polsk . Po prezentacji przedstawiciel RP i przywódca zajmuj  miejsce do 
wys uchania hymnu organizacji, któr  reprezentuje przywódca)35; 

 zako czenie uroczysto ci (przedstawiciel RP i przywódca organizacji 
mi dzynarodowej oraz delegacje wchodz  do budynku). 
 
 

4) POWITANIE I PO EGNANIE NIEOFICJALNE DELEGACJI 
ZAGRANICZNYCH 

 
Ceremonia oficjalnego powitania delegacji zagranicznych, ze wzgl du na ich 

rang , a tak e na wniosek organizatora wizyty, mo e by  poprzedzona powitaniem 
nieoficjalnym z udzia em wojskowej asysty honorowej (np. na lotnisku, dworcu 
kolejowym, w porcie).  

Tak e w czasie wizyt roboczych zagranicznych delegacji pa stwowych na 
wniosek organizatora wizyty mo e odby  si  ceremonia nieoficjalnego powitania  
z udzia em wojskowej asysty honorowej. 

Do udzia u w ceremonii nieoficjalnego powitania wyznacza si  szpaler 
reprezentacyjny z broni 36. 

 
 

                                                 
34 Uroczysto  mo e odby  si  bez udzia u delegacji oficjalnych. 
35 Je eli w uroczysto ci nie bierze udzia u orkiestra wojskowa, to po powitaniu przedstawiciel RP  
i przywódca organizacji mi dzynarodowej wchodz  do budynku. 
36 Liczb  o nierzy w szpalerze reprezentacyjnym ustala organizator wizyty z dowódc  garnizonu 
wystawiaj cym wojskow  asyst  honorow .  
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Je eli powitanie nieoficjalne odbywa si  przed budynkiem, szpaler wystawia 

si  przed wej ciem g ównym. Szczegó y ustawienia szpaleru nale y ka dorazowo 
uzgadnia  z organizatorem wizyty, bior c pod uwag  specyfik  miejsca powitania  
i wymogi protoko u dyplomatycznego. 

W chwili, kiedy delegacja zagraniczna podje d a przed budynek wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory. Po wej ciu delegacji do budynku wojskowa asysta 
honorowa odchodzi z miejsca uroczysto ci. 

W czasie powitania na lotnisku (dworcu kolejowym, w porcie) szpaler ustawia 
si  po zatrzymaniu samolotu (poci gu, okr tu) i rozwini ciu dywanu (je eli 
przewidziano jego rozwini cie). o nierze w szpalerze stoj  w dwóch szeregach, 
zwróceni frontem do siebie (po obu stronach dywanu). W chwili pojawienia si  
delegacji w wyj ciu z samolotu (poci gu) lub przy trapie okr tu – wojskowa asysta 
honorowa oddaje honory. Po odje dzie delegacji wojskowa asysta honorowa 
odchodzi z miejsca uroczysto ci. 

Ceremonia nieoficjalnego po egnania delegacji zagranicznych odbywa si  
zgodnie z zasadami okre lonymi dla ceremonii nieoficjalnego ich powitania.  

 
 

7.  SK ADANIE LISTÓW UWIERZYTELNIAJ CYCH PRZEZ AMBASADORÓW 
NOWO AKREDYTOWANYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
Listy uwierzytelniaj ce sk adaj  Prezydentowi RP ambasadorowie 

akredytowani w naszym kraju. Z o enie listów uwierzytelniaj cych oznacza 
rozpocz cie misji ambasadora. 
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Ceremonia powitania ambasadora, po której nast puje z o enie listów 
uwierzytelniaj cych Prezydentowi RP, odbywa si  na dziedzi cu siedziby Prezydenta 
RP37.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas ceremonii sk adania listów 
uwierzytelniaj cych stanowi kompania honorowa, orkiestra wojskowa oraz posterunki 
honorowe. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (zajmuje ona wyznaczone 
miejsce); 

 przybycie nowo akredytowanego ambasadora (tr bacze graj  sygna  
„Baczno ”, kompania honorowa oddaje honory. Samochód z ambasadorem 
zatrzymuje si  w wyznaczonym miejscu. Ambasador, Dyrektor Protoko u 
Dyplomatycznego MSZ i osoby towarzysz ce zajmuj  miejsca do rozpocz cia 
uroczysto ci);  

 ceremonia powitania ambasadora (orkiestra wojskowa wykonuje hymn 
pa stwa reprezentowanego przez ambasadora. Ambasador w towarzystwie 
Dyrektora Protoko u Dyplomatycznego MSZ przyjmuje meldunek od dowódcy 
kompanii honorowej, dokonuje przegl du pododdzia u, wita si  z o nierzami, 
po czym przechodzi do siedziby Prezydenta RP); 

 z o enie listów uwierzytelniaj cych Prezydentowi RP (odbywa si  bez udzia u 
wojskowej asysty honorowej); 

 po egnanie ambasadora (kompania honorowa oddaje honory. Ambasador 
oraz Dyrektor Protoko u Dyplomatycznego MSZ wychodz  z Pa acu 
Prezydenckiego i zajmuj  miejsca przed wej ciem g ównym. Orkiestra 
wojskowa wykonuje hymn RP, po czym ambasador, Dyrektor Protoko u 
Dyplomatycznego MSZ i osoby towarzysz ce zajmuj  miejsca  
w samochodach. Samochody wyje d aj  z dziedzi ca siedziby Prezydenta 
RP i przeje d aj  na Plac Marsza ka Józefa Pi sudskiego, gdzie odbywa si  
ceremonia sk adania wie ca na p ycie GN ); 

 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 

                                                 
37 Organizatorem ceremonii sk adania listów uwierzytelniaj cych Prezydentowi RP przez nowo 
akredytowanych ambasadorów w RP jest Protokó  Dyplomatyczny MSZ. 
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W przypadku sk adania listów uwierzytelniaj cych tego samego dnia przez 
kilku ambasadorów, ceremonia powitania powtarzana jest dla ka dego przyby ego 
ambasadora.  

Wojskowa asysta honorowa opuszcza dziedziniec siedziby Prezydenta RP  
po odje dzie ostatniego z ambasadorów. 
 
 
8.  SK ADANIE WIE CÓW W MIEJSCACH PAMI CI NARODOWEJ PRZEZ 

OFICJALNE DELEGACJE ZAGRANICZNE 
 

1)  SK ADANIE WIE CA NA P YCIE GROBU NIEZNANEGO O NIERZA  
W WARSZAWIE 

 
Uroczysto  sk adania wie ca na p ycie GN  przez oficjalne delegacje 

zagraniczne jest sta ym punktem programu wizyt oficjalnych sk adanych w naszym 
kraju przez przedstawicieli innych pa stw i organizacji mi dzynarodowych38.  

Ceremonia ta mo e odbywa  si  przy udziale kompanii honorowej i orkiestry 
wojskowej lub wojskowej asysty honorowej w sk adzie: szpaler reprezentacyjny  
z broni , posterunek honorowy, o nierze do sk adania wie ca, tr bacz i werblista39.  

                                                 
38  Organizatorem uroczysto ci przed GN  s : (1) Protokó  Dyplomatyczny MSZ – w przypadku 
oficjalnych delegacji zagranicznych przebywaj cych w Polsce na zaproszenie w adz pa stwowych; (2) 
Kancelaria Sejmu RP lub Kancelaria Senatu RP – w przypadku delegacji zagranicznych 
przebywaj cych w Polsce na zaproszenie Marsza ka Sejmu RP lub Marsza ka Senatu RP; (3) DWSZ 
MON – w przypadku oficjalnych delegacji zagranicznych przebywaj cych w Polsce na zaproszenie 
w adz wojskowych; (4) urz d zapraszaj cy – w przypadku innych delegacji. 
39  Sk ad wojskowej asysty honorowej ka dorazowo ustala organizator uroczysto ci z DGW, bior c 
pod uwag  jej rang  i wymogi protoko u dyplomatycznego. 
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W ceremonii udzia  bierze Dowódca GW, Dyrektor Protoko u Dyplomatycznego 
MSZ (w czasie wizyt delegacji pa stwowych), Dyrektor Protoko u Wojskowego 
DWSZ (w czasie wizyt delegacji wojskowych), Wojewoda Mazowiecki i Prezydent  
m. st. Warszawy40 (w ceremoniach sk adania wie ca przez przywódców 
pa stwowych) oraz przedstawiciel urz du zapraszaj cego.  

W ceremonii z o enia wie ca na p ycie GN  przez przywódc  pa stwowego 
udzia  bierze Szwadron Kawalerii WP41. W czasie wys uchiwania przez przywódc  
pa stwowego informacji o historii GN  kompania honorowa, orkiestra wojskowa  
i Szwadron Kawalerii WP przegrupowuj  si  do miejsca rozpocz cia defilady. Po 
wys uchaniu informacji przywódca pa stwowy wraz z osobami towarzysz cymi 
zajmuje miejsce do przyj cia defilady. Po jej zako czeniu przywódca pa stwowy 
odje d a z Placu Marsza ka Józefa Pi sudskiego. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em kompanii honorowej i orkiestry wojskowej: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsce); 

 przybycie delegacji zagranicznej (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, 
kompania honorowa oddaje honory, delegacja wysiada z samochodów, 
Dowódca GW wita przewodnicz cego delegacji, Dyrektor Protoko u 
Dyplomatycznego MSZ przedstawia delegacj  polsk . Dowódca GW informuje 
przewodnicz cego delegacji przebiegu uroczysto ci, osoby towarzysz ce 
zajmuj  miejsce obok stolika z Ksi g  Pami tkow  GN ); 

 ceremonia z o enia wie ca (orkiestra wojskowa wykonuje hymn pa stwa,  
z którego przyby a delegacja zagraniczna, o nierze z wie cem wyst puj  
przed delegacj , werbli ci graj  „Tremolo”, delegacja maszeruje za 
o nierzami nios cymi wieniec, zatrzymuje si  przed GN , o nierze sk adaj  

wieniec na p ycie GN , przewodnicz cy delegacji zagranicznej podchodzi do 
wie ca, poprawia szarf  i wraca na poprzednie miejsce, orkiestra wojskowa 
gra hymn RP); 

 z o enie podpisu w Ksi dze Pami tkowej GN  i wys uchanie informacji  
o historii GN  (przewodnicz cy delegacji przechodzi do stolika z Ksi g  
Pami tkow  GN  i sk ada w niej podpis, nast pnie podchodzi do p yty GN   
i wys uchuje krótkiej informacji o historii GN  udzielanej przez oficera DGW. 
Do wys uchania informacji zapraszane s  tak e osoby towarzysz ce 
przewodnicz cemu delegacji); 

 zaj cie miejsca do przyj cia defilady (przewodnicz cy delegacji zagranicznej 
w towarzystwie Dowódcy GW oraz Dyrektora Protoko u Dyplomatycznego 
MSZ oddaje honor sztandarowi kompanii honorowej, przechodzi przed 
frontem pododdzia u i zajmuje miejsce do przyj cia defilady); 

 defilada; 
 odjazd delegacji zagranicznej ko czy uroczysto . 

 

                                                 
40 Wymienione osoby mog  by  reprezentowane przez swoich przedstawicieli. 
41 Szwadron Kawalerii WP wcze niej eskortuje przywódc  pa stwowego podczas przejazdu przed 
GN .  
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em szpaleru reprezentacyjnego, tr bacza i werblisty: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (szpaler reprezentacyjny, tr bacz  
i werblista zajmuj  wyznaczone miejsce); 

 przybycie delegacji zagranicznej (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory. Samochód z delegacj  zatrzymuje si   
w wyznaczonym miejscu na Placu Marsza ka Józefa Pi sudskiego. Dowódca 
GW wita przewodnicz cego delegacji i przedstawia mu przebieg uroczysto ci, 
osoby towarzysz ce zajmuj  miejsce obok stolika z Ksi g  Pami tkow  GN ); 

 ceremonia z o enia wie ca (przewodnicz cy delegacji, Dowódca GW                   
i Dyrektor Protoko u Dyplomatycznego MSZ zajmuj  miejsca do rozpocz cia 
uroczysto ci, po czym tr bacz gra „Has o WP”. Po jego odegraniu o nierze           
z wie cem wyst puj  przed delegacj . Werblista gra „Tremolo”, delegacja 
maszeruje za o nierzami nios cymi wieniec, zatrzymuje si  przed GN , 
o nierze sk adaj  wieniec. Przewodnicz cy delegacji podchodzi do wie ca, 

poprawia szarf  i powraca na poprzednie miejsce. Tr bacz gra sygna  „ pij 
Kolego”).  

 z o enie podpisu w Ksi dze Pami tkowej GN  i wys uchanie informacji  
o historii GN  (przewodnicz cy delegacji przechodzi do stolika z Ksi g  
Pami tkow  GN  i sk ada w niej podpis, nast pnie podchodzi do p yty GN   
i wys uchuje krótkiej informacji o historii GN  udzielanej przez oficera DGW. 
Do wys uchania informacji zapraszane s  tak e osoby towarzysz ce 
przewodnicz cemu delegacji); 
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 odjazd delegacji zagranicznej (po wys uchaniu informacji o GN , wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory, przewodnicz cy delegacji w towarzystwie 
Dowódcy GW i Dyrektora Protoko u Dyplomatycznego MSZ przechodzi do 
samochodu, egna si  z Dowódc  GW i odje d a z Placu Marsza ka Józefa 
Pi sudskiego. Odje d aj  równie  osoby towarzysz ce); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 

 
 
 

2)  SK ADANIE WIE CÓW PRZY POMNIKACH, TABLICACH 
PAMI TKOWYCH I W MIEJSCACH PAMI CI NARODOWEJ 

 
Uroczysto  sk adania wie ców i wi zanek przy pomnikach i w miejscach 

pami ci narodowej42 przez delegacje zagraniczne odbywa si  przy udziale szpaleru 
reprezentacyjnego z broni , posterunku honorowego oraz o nierzy do sk adania 
wie ca, tr bacza i werblisty. W szczególnych przypadkach wojskow  asyst  
honorow  mo e stanowi  pododdzia  honorowy i orkiestra wojskowa43. 

W ceremonii udzia  bierze dowódca garnizonu, Dyrektor Protoko u 
Dyplomatycznego MSZ (w czasie wizyt delegacji pa stwowych), Dyrektor Protoko u 
                                                 
42 Organizatorem uroczysto ci sk adania wie ców przy pomnikach i w miejscach pami ci narodowej 
przez delegacje zagraniczne s  urz dy i instytucje takie, jak w przypadku ceremonii organizowanych 
przed GN . 
43 Sk ad wojskowej asysty honorowej organizator uroczysto ci ustala ka dorazowo z dowódc  
garnizonu, na terenie którego si  ona odbywa, bior c pod uwag  jej rang  i wymogi protoko u 
dyplomatycznego. 
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Wojskowego DWSZ (w czasie wizyt delegacji wojskowych), przedstawiciele w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu (w ceremoniach sk adania wie ca przez 
przywódców pa stwowych) oraz przedstawiciel urz du zapraszaj cego44. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em pododdzia u honorowego, posterunku 
honorowego, o nierzy do sk adania wie ca i orkiestry wojskowej: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (pododdzia  honorowy i orkiestra 
wojskowa zajmuj   wyznaczone miejsce); 

 przybycie delegacji zagranicznej (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, 
pododdzia  honorowy oddaje honory, delegacja wysiada z samochodów, 
dowódca garnizonu wita przewodnicz cego delegacji, Dyrektor Protoko u 
Dyplomatycznego MSZ  lub Dyrektor Protoko u Wojskowego DWSZ 
przedstawia delegacj  polsk , a nast pnie dowódca garnizonu informuje 
przewodnicz cego delegacji o przebiegu uroczysto ci); 

 ceremonia z o enia wie ca (orkiestra wojskowa wykonuje hymn pa stwa,  
z którego przyby a delegacja, o nierze z wie cem wyst puj  i ustawiaj  si  
przed delegacj , werbli ci graj  „Tremolo”, delegacja idzie za o nierzami 
nios cymi wieniec, o nierze sk adaj  wieniec przed pomnikiem, 
przewodnicz cy delegacji podchodzi do wie ca, poprawia szarf  i wraca na 
poprzednie miejsce, orkiestra wojskowa gra hymn RP)45; 

 odjazd delegacji zagranicznej; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 

 
                                                 
44 Wymienione osoby mog  by  reprezentowane przez swoich przedstawicieli. 
45 Je li miejsce pami ci posiada ksi g  pami tkow , powinna ona by  wy o ona. Przewodnicz cy 
delegacji dokonuje w niej wpisu.  
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em szpaleru reprezentacyjnego, posterunku 
honorowego, o nierzy do sk adania wie ca, tr bacza i werblisty: 

 wystawienie posterunku honorowego;  
 wprowadzenie pozosta ych elementów wojskowej asysty honorowej (szpaler 

reprezentacyjny, o nierze do sk adania wie ca, tr bacz i werblista zajmuj  
wyznaczone miejsce); 

 przybycie delegacji zagranicznej (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory, delegacja wysiada z samochodów, dowódca 
garnizonu wita przewodnicz cego delegacji i informuje o przebiegu 
uroczysto ci); 

 ceremonia z o enia wie ca (tr bacz gra „Has o WP”, o nierze z wie cem 
wyst puj  i ustawiaj  si  przed delegacj , werblista gra „Tremolo”, delegacja 
idzie za o nierzami nios cymi wieniec, o nierze sk adaj  wieniec przed 
pomnikiem, przewodnicz cy delegacji zagranicznej podchodzi do wie ca, 
poprawia szarf  i wraca na poprzednie miejsce. Tr bacz gra sygna  „Cisza”); 

 odjazd delegacji zagranicznej; 
 zako czenie uroczysto ci. 
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9. WR CZENIE AKTÓW MIANOWANIA OFICEROM, HONOROWEJ BRONI 

BIA EJ OFICEROM MIANOWANYM NA STOPNIE GENERA ÓW BRYGADY 
(KONTRADMIRA ÓW) ORAZ AKTÓW NOMINACJI MIANOWANYM  
NA WY SZE STOPNIE GENERALSKIE (ADMIRALSKIE) 

 
Uroczysto  wr czenia aktów mianowania oficerom, honorowej broni bia ej 

oficerom mianowanym na stopnie genera ów brygady (kontradmira ów) oraz aktów 
nominacji mianowanym na wy sze stopnie generalskie (admiralskie) organizuje si   
z okazji wi t pa stwowych, wi ta Wojska Polskiego, a tak e w innych terminach 
okre lonych przez Kancelari  Prezydenta RP46. Ceremonia wr czenia nominacji 
mo e odbywa  si  w siedzibie Prezydenta RP, na dziedzi cu Pa acu Belwederskiego 
lub w innym miejscu okre lonym przez Kancelari  Prezydenta RP.  

Akty mianowania na stopnie generalskie (admiralskie) wr cza osobi cie 
Prezydent RP w obecno ci Ministra ON, Szefa SG WP oraz przedstawicieli 
najwy szych w adz pa stwowych i wojskowych. Podczas uroczysto ci Minister ON 
wr cza honorow  bro  bia  nowo mianowanym genera om brygady 
(kontradmira om) oraz gwiazdki odpowiadaj ce otrzymanemu stopniowi wojskowemu 
– mianowanym na wy sze stopnie generalskie (admiralskie). 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa (w pomieszczeniach – poczet sztandarowy i tr bacze 
lub orkiestra wojskowa)47.  

Nowo mianowani genera owie brygady (kontradmira owie), a tak e inne osoby 
po otrzymaniu nominacji na wy sze stopnie generalskie (admiralskie) mog  uda  si  
przed GN  lub w inne miejsce pami ci narodowej, aby z o y  wi zanki kwiatów. 

 
 

PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci w siedzibie Prezydenta RP lub innym miejscu: 

 przybycie mianowanych na stopnie generalskie (admiralskie) i zaproszonych 
go ci (mianowanym mog  towarzyszy  zaproszone przez nich osoby. Po 
przybyciu wszyscy zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
zapowiada przybycie Prezydenta RP, który wchodzi do sali. Tr bacze graj  
„Sygna  Prezydencki”, Prezydent RP wita si  z zaproszonymi go mi  
i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 
maszeruje na wskazane miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, tr bacze 
graj  „Has o WP” /orkiestra wojskowa wykonuje hymn RP/); 

 ceremonia wr czenia aktów mianowania na stopnie genera a brygady 
(kontradmira a), honorowej broni bia ej oraz aktów mianowania i gwiazdek 
mianowanym na wy sze stopnie generalskie (admiralskie) – (tr bacze graj  
sygna  „S uchajcie Wszyscy”, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
odczytuje postanowienie Prezydenta RP o nadaniu stopni generalskich 
/admiralskich/. Wyczytane osoby podchodz  do Prezydenta RP i zatrzymuj  

                                                 
46 Organizatorem uroczysto ci jest Kancelaria Prezydenta RP, która opracowuje jej scenariusz. 
47 Je li uroczysto  odbywa si  w Warszawie, wojskow  asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP. 
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si  w wyznaczonym miejscu48. Prezydent RP wr cza kolejno wyczytanym akty 
mianowania, a Minister ON wr cza nowo mianowanym honorow  bro  bia  
oraz mianowanym na wy sze stopnie generalskie /admiralskie/ – gwiazdki  
/w etui/. Otrzymuj cy honorow  bro  bia  /buzdygany generalskie/ oraz 
gwiazdki odpowiadaj  „Ku chwale Ojczyzny”. Nast pnie mianowani na 
stopnie generalskie /admiralskie/, trzymaj c honorow  bro  bia  /buzdygany 
generalskie/ przy udzie lewej nogi, a gwiazdki w lewej r ce, na komend  
dowódcy uroczysto ci odchodz  na wyznaczone miejsce). 

 przemówienie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP prosi 
Prezydenta RP o zabranie g osu); 

 przemówienie przedstawiciela nowo mianowanych; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacze graj  „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza sal ); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 
Uroczysto  wr czenia aktów mianowania, honorowej broni bia ej oficerom 

mianowanym na stopnie genera ów brygady (kontradmira ów) oraz aktów nominacji 
mianowanym na wy sze stopnie generalskie (admiralskie) odbywa si  w dniu  
15 sierpnia na dziedzi cu Pa acu Belwederskiego w Warszawie i stanowi jeden  
z elementów obchodów wi ta Wojska Polskiego. Uroczysto  poprzedzona jest 
ceremoni  z o enia przez Prezydenta RP wie ca przed pomnikiem Marsza ka Józefa 
Pi sudskiego znajduj cym si  przy Pa acu Belwederskim w Warszawie. 

W trakcie uroczysto ci mo e odbywa  si  tak e wr czenie listów 
gratulacyjnych genera om (admira om) odchodz cym do rezerwy lub przechodz cym 
w stan spoczynku, prezentacja prymusów uczelni wojskowych oraz wr czenie 
odznak orderów i odznacze  pa stwowych. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci na dziedzi cu Pa acu Belwederskiego:  

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie mianowanych na stopnie generalskie (admiralskie) i zaproszonych 
go ci (mianowanym mog  towarzyszy  zaproszone przez nich osoby. Po 
przybyciu wszyscy zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, kompania 
honorowa oddaje honory. Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP zapowiada 
przybycie Prezydenta RP. Przy bramie wjazdowej na dziedziniec Belwederu 
Prezydenta RP wita Dowódca GW. Nast pnie Prezydent RP przyjmuje 
meldunek od dowódcy kompanii honorowej, oddaje honor sztandarowi, 
dokonuje przegl du pododdzia u, wita si  z o nierzami i zajmuje miejsce do 
ceremonii podniesienia Proporca Prezydenta RP na maszt, znajduj cy si  na 
budynku Pa acu Belwederskiego. Tr bacze graj  „Sygna  Prezydencki”, 
proporcowy podnosi proporzec na maszt. Nast pnie Prezydent RP przechodzi 

                                                 
48 o nierzy mianowanych wprowadza wyznaczony oficer. W przypadku wr czania aktów mianowa  
na stopnie pierwsze i wy sze stopnie generalskie (admiralskie) inwalidom wojskowym lub o nierzom 
poszkodowanym podczas pe nienia misji wojskowych poza granicami pa stwa, którzy przybyli na 
uroczysto  na wózkach inwalidzkich, Prezydent RP podchodzi do nich i wr cza akty mianowania. 
Minister ON podchodzi i wr cza buzdygany generalskie lub gwiazdki. 
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przed wej cie g ówne do Belwederu, wita si  z zaproszonymi go mi i zajmuje 
miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 rozpocz cie uroczysto ci (orkiestra wojskowa gra hymn RP); 
 ceremonia wr czenia aktów mianowania na stopnie genera a brygady 

(kontradmira a), honorowej broni bia ej oraz aktów mianowania i gwiazdek 
mianowanym na wy sze stopnie generalskie (admiralskie) – (tr bacze graj  
sygna  „S uchajcie Wszyscy”, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
odczytuje postanowienie Prezydenta RP o nadaniu stopni generalskich 
/admiralskich/. Wyczytane osoby podchodz  do Prezydenta RP i zatrzymuj  
si  w wyznaczonym miejscu49. Prezydent RP wr cza kolejno wyczytanym akty 
mianowania, a Minister ON wr cza nowo mianowanym honorow  bro  bia  
oraz mianowanym na wy sze stopnie generalskie /admiralskie/ – gwiazdki  
/w etui/. Otrzymuj cy honorow  bro  bia  /buzdygany generalskie/ oraz 
gwiazdki odpowiadaj  „Ku chwale Ojczyzny”. Nast pnie mianowani na 
stopnie generalskie /admiralskie/, trzymaj c honorow  bro  bia  /buzdygany 
generalskie/ przy udzie lewej nogi, a gwiazdki w lewej r ce, na komend  
dowódcy uroczysto ci odchodz  na wyznaczone miejsce); 

 przemówienie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP prosi 
Prezydenta RP o zabranie g osu); 

 przemówienie przedstawiciela mianowanych; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 
10.  WR CZANIE ODZNAK ORDERÓW I ODZNACZE  PA STWOWYCH 
 

Uroczysto  wr czenia odznak orderów i odznacze  pa stwowych mo e 
odbywa  si  w siedzibie Prezydenta RP lub innym miejscu, okre lonym przez 
Kancelari  Prezydenta RP. Wr czenia odznak orderów i odznacze  pa stwowych 
dokonuje Prezydent RP lub jego przedstawiciel50. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: poczet 
sztandarowy, tr bacze lub orkiestra wojskowa51. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie osób, które otrzymaj  odznaki orderów i odznacze  oraz 
zaproszonych go ci (przybyli zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  „Sygna  Prezydencki”, Prezydent 
RP wita si  z zaproszonymi go mi i zajmuje miejsce do rozpocz cia 
uroczysto ci); 

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 

                                                 
49  o nierzy mianowanych wprowadza wyznaczony oficer DGW. W przypadku wr czania aktów 
mianowania na stopnie pierwsze i wy sze stopnie generalskie (admiralskie) inwalidom wojskowym lub 
o nierzom poszkodowanym podczas pe nienia misji wojskowych poza granicami pa stwa, którzy 

przybyli na uroczysto  na wózkach inwalidzkich, Prezydent RP podchodzi do nich i wr cza akty 
mianowania. Minister ON podchodzi i wr cza buzdygany generalskie lub gwiazdki. 
50  Szczegó owy scenariusz uroczysto ci opracowuje Kancelaria Prezydenta RP. 
51  Sk ad wojskowej asysty honorowej ustala Kancelaria Prezydenta RP z dowódc  garnizonu, 
uwzgl dniaj c rang  i charakter uroczysto ci. Je li uroczysto  odbywa si  w Warszawie, wojskow  
asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP.  
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maszeruje na wskazane miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, tr bacze 
graj  „Has o WP” /gdy udzia  bierze orkiestra wojskowa, wykonywany jest 
hymn RP/); 

 ceremonia wr czenia odznak orderów i odznacze  (tr bacze graj  sygna  
„S uchajcie Wszyscy”, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP wita 
uczestników uroczysto ci i odczytuje postanowienie Prezydenta RP o nadaniu 
orderów i odznacze , wyró nieni podchodz  kolejno do Prezydenta RP, który 
przypina odznaki orderów i odznacze . Po otrzymaniu orderu lub odznaczenia 
wyró nieni o nierze odpowiadaj : „Ku chwale Ojczyzny” /osoby cywilne  
i przedstawiciele innych pa stw odpowiadaj : „Dzi kuj ”/, po czym wracaj  
na poprzednie miejsca)52; 

 przemówienie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP prosi 
Prezydenta RP o zabranie g osu); 

 przemówienie przedstawiciela wyró nionych; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza sal ); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 
 
11. OFICJALNE PRZYJ CIA, SPOTKANIA Z KORPUSEM DYPLOMATYCZNYM 

AKREDYTOWANYM W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, UROCZYSTE 
OBIADY (KOLACJE) NA CZE  OFICJALNYCH ZAGRANICZNYCH 
DELEGACJI PA STWOWYCH I INNE PRZEDSI WZI CIA O RANDZE 
PA STWOWEJ 

 
W oficjalnych przyj ciach wydawanych na cze  delegacji zagranicznych 

przebywaj cych z wizyt  w RP, spotka  w adz pa stwowych i wojskowych  
z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego akredytowanymi w RP, na wniosek 
organizatora uroczysto ci mo e wzi  udzia  wojskowa asysta honorowa53.  

Stanowi j  posterunek honorowy, a w czasie uroczystych obiadów (kolacji) 
wydawanych na cze  przywódcy pa stwowego lub szefa rz du (przywódcy 
organizacji mi dzynarodowej) tak e orkiestra wojskowa do odegrania hymnów 
pa stwowych (hymnów organizacji mi dzynarodowych).  

Wojskowa asysta honorowa mo e wzi  udzia  w przedsi wzi ciach o randze 
mi dzynarodowej i pa stwowej, je li przewiduje to protokó  dyplomatyczny. W czasie 
rozmów oficjalnych, spotka , przyj  wydawanych przez Prezydenta RP oraz 
Prezesa RM wystawiane s  posterunki honorowe54. 

W przedsi wzi ciach wymagaj cych odegrania hymnów mo e wzi  udzia  
orkiestra wojskowa (np. inauguracyjne posiedzenie, rozpocz cie kolejnej kadencji 
Sejmu RP i Senatu RP, uroczyste sesje Parlamentu RP). 

                                                 
52 W przypadku wr czania odznak orderów lub odznacze  pa stwowych osobom, które przyby y na 
uroczysto  na wózkach inwalidzkich, Prezydent RP podchodzi do nich i przypina (wr cza) odznak  
orderu lub odznaczenia. 
53 Organizatorem tych uroczysto ci mo e by  Kancelaria Prezydenta RP, Kancelaria Prezesa RM, 
Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Protokó  Dyplomatyczny MSZ i MON.  
54 Sk ad i umundurowanie o nierzy stanowi cych posterunek honorowy powinien by  ka dorazowo 
ustalany z organizatorem uroczysto ci z uwzgl dnieniem jego rangi i charakteru. 
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ROZDZIA  III 
 

UROCZYSTO CI WOJSKOWE 
 
 
1. PRZEKAZANIE I PRZYJ CIE KIEROWNICTWA MINISTERSTWEM OBRONY 

NARODOWEJ 
 
Wr czenia aktu mianowania na stanowisko Ministra ON i przyj cia przysi gi 

dokonuje Prezydent RP w swojej siedzibie1. Uroczysto  przebiega zgodnie ze 
scenariuszem opracowanym przez Kancelari  Prezydenta RP i odbywa si  bez 
udzia u wojskowej asysty honorowej. Jednak na wniosek organizatora uroczysto ci 
mo e wzi  w niej udzia  poczet sztandarowy i tr bacz. 

Zwyczajowo nowo mianowany Minister ON przybywa do miejsca swojego 
urz dowania w towarzystwie Prezesa RM, który dokonuje przedstawienia ministra  
i formalnie inauguruje jego urz dowanie. W przedsi wzi ciu tym nie przewiduje si  
udzia u wojskowej asysty honorowej. 

Ceremonia oficjalnego przyj cia kierownictwa MON odbywa si  na dziedzi cu 
siedziby Ministra ON z udzia em wojskowej asysty honorowej. Udzia  w uroczysto ci 
mo e wzi  Prezydent RP, Prezes RM oraz Minister ON zdaj cy obowi zki2.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas ceremonii stanowi: kompania honorowa, 
orkiestra wojskowa i posterunek honorowy.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci z udzia em Prezydenta RP i Prezesa RM: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuje wyznaczone miejsce); 

 przybycie kierowniczej kadry MON i SZ RP (przybyli zajmuj  wskazane 
miejsca na dziedzi cu siedziby Ministra ON); 

 przybycie Ministra ON zdaj cego obowi zki (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, 
kompania honorowa oddaje honory, Minister ON wychodzi z siedziby MON, 
oddaje honory sztandarowi i zajmuje miejsce do powitania Prezydenta RP); 

 przybycie Prezesa RM w towarzystwie Ministra ON obejmuj cego obowi zki 
(tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, kompania honorowa oddaje honory. Po 
powitaniu przez Ministra ON zdaj cego obowi zki Prezes RM w towarzystwie 
Ministra ON obejmuj cego obowi zki oddaje honory sztandarowi kompanii 
honorowej i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, kompania 
honorowa oddaje honory, Minister ON zdaj cy obowi zki wita Prezydenta 
RP); 

 podniesienie na maszt proporca Prezydenta RP (tr bacz gra „Sygna  
Prezydencki”, proporcowy podnosi proporzec Prezydenta RP na maszt); 

 powitanie Prezydenta RP (Prezydent RP w towarzystwie Ministra ON 
zdaj cego obowi zki przyjmuje meldunek od dowódcy kompanii honorowej, 
oddaje honory sztandarowi, dokonuje przegl du pododdzia u, wita si   
z o nierzami i zaproszonymi go mi, a nast pnie zajmuje miejsce do 
rozpocz cia uroczysto ci. Minister ON zdaj cy obowi zki staje po prawej 
stronie Prezydenta RP); 

                                                 
1 Organizatorem uroczysto ci jest Kancelaria Prezydenta RP. 
2 Uroczysto  organizuje MON w uzgodnieniu z Kancelari  Prezydenta RP i Kancelari  Prezesa RM. 



56

 odegranie hymnu RP; 
 przemówienie Prezydenta RP; 
 ceremonia przekazania i przyj cia kierownictwa MON (kompania honorowa 

oddaje honory, poczet sztandarowy wyst puje na wskazane miejsce i oddaje 
honory. Zdaj cy i obejmuj cy obowi zki Ministra ON podchodz  do sztandaru, 
sztandarowy pochyla sztandar tak, aby jego dolny p at znajdowa  si  na 
wysoko ci oko o metra nad ziemi , ministrowie w kolejno ci: zdaj cy,  
a nast pnie obejmuj cy kl kaj  na prawe kolano, praw  r k  ujmuj  p at 
sztandaru i ca uj  go, po czym wstaj  i oddaj  honor przez sk on g owy)3;  

 podniesienie na maszt flagi Ministra ON (tr bacz gra „Has o WP”, flagowy 
podnosi flag  Ministra ON na maszt, Ministrowie ON powracaj  na poprzednie 
miejsce, obejmuj cy obowi zki ministra staje po prawej stronie Prezydenta 
RP. Poczet sztandarowy wst puje do szyku. Ministrowie ON przechodz  do 
przedstawienia kierowniczej kadry MON i SZ RP. Po przedstawieniu 
kierowniczej kadry ministrowie ON powracaj  na poprzednie miejsca); 

 przemówienia zdaj cego i obejmuj cego obowi zki Ministra ON; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
Uroczysto  przekazania i przyj cia kierownictwa MON mo e si  odby  bez 

udzia u Prezydenta RP i Prezesa RM. W uroczysto ci mog  uczestniczy  
przedstawiciele najwy szych w adz pa stwowych, Parlamentu RP, kierowniczej 
kadry MON i SZ RP oraz duszpasterstw wojskowych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa.  

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci bez udzia u Prezydenta RP i Prezesa RM: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuje wyznaczone miejsce); 

 przybycie kierowniczej kadry MON i SZ RP (przybyli zajmuj  wskazane 
miejsca na dziedzi cu siedziby Ministra ON); 

 przybycie zdaj cego i obejmuj cego obowi zki Ministra ON (tr bacze graj  
sygna  „Baczno ”, kompania honorowa oddaje honory. Zdaj cy                   
i obejmuj cy obowi zki Ministra ON wychodz  z siedziby MON i zajmuj  
miejsce do rozpocz cia uroczysto ci. Minister obejmuj cy obowi zki stoi                   
z lewej strony. Dowódca kompanii honorowej sk ada meldunek zdaj cemu 
obowi zki, po czym zdaj cy i obejmuj cy obowi zki ministra oddaj  honory 
sztandarowi przez sk on g owy); 

 odegranie hymnu RP; 
 przemówienie zdaj cego obowi zki Ministra ON; 
 ceremonia przekazania i przyj cia kierownictwa MON (kompania honorowa 

oddaje honory, poczet sztandarowy wyst puje na wskazane miejsce i oddaje 
honory. Zdaj cy i obejmuj cy obowi zki Ministra ON podchodz  do sztandaru, 
sztandarowy pochyla sztandar tak, aby jego dolny p at znajdowa  si  na 
wysoko ci oko o metra nad ziemi , ministrowie w kolejno ci: zdaj cy,  

                                                 
3 Po zako czeniu ceremonii przedstawiciele duszpasterstw wojskowych mog  udzieli  
b ogos awie stwa. 
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a nast pnie obejmuj cy kl kaj  na prawe kolano, praw  r k  ujmuj  p at 
sztandaru i ca uj  go, po czym wstaj  i oddaj  honor przez sk on g owy)4; 

 podniesienie na maszt flagi Ministra ON (tr bacz gra „Has o WP”, flagowy 
podnosi flag  Ministra ON na maszt, Ministrowie ON powracaj  na poprzednie 
miejsce, obejmuj cy obowi zki ministra staje po prawej stronie. Poczet 
sztandarowy wst puje do szyku. Ministrowie ON przechodz  do 
przedstawienia kierowniczej kadry MON i SZ RP. Po przedstawianiu 
kierowniczej kadry ministrowie powracaj  na poprzednie miejsca); 

 przemówienie obejmuj cego obowi zki Ministra ON; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

Uroczysto  przyj cia kierownictwa MON mo e si  tak e odby  jedynie  
z udzia em Ministra ON obejmuj cego obowi zki. Przeprowadza si  j   
w pomieszczeniu5. W uroczysto ci mog  uczestniczy  przedstawiciele najwy szych 
w adz pa stwowych, Parlamentu RP, kierownictwa MON i SZ RP oraz duszpasterstw 
wojskowych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas ceremonii stanowi poczet sztandarowy  
i tr bacz. 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci tylko z udzia em Ministra ON obejmuj cego obowi zki: 

 przybycie kierowniczej kadry MON i SZ RP (zajmuj  oni wskazane miejsca             
w sali); 

 przybycie Ministra ON (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, Minister ON 
przyjmuje meldunek od Szefa SG WP i zajmuje wskazane miejsce); 

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 
maszeruje na wskazane miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, tr bacz gra 
„Has o WP”); 

 odczytanie postanowienia Prezydenta RP (tr bacz gra sygna  „S uchajcie 
Wszyscy”, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP odczytuje postanowienie 
Prezydenta RP o powo aniu na stanowisko Ministra ON); 

 ceremonia przyj cia kierownictwa MON (poczet sztandarowy wyst puje na 
wskazane miejsce i oddaje honory. Minister ON podchodzi do sztandaru, 
sztandarowy pochyla sztandar tak, aby jego p at znajdowa  si  na wysoko ci 
oko o metra nad ziemi . Minister kl ka na prawe kolano, praw  r k  ujmuje 
p at sztandaru, podnosi go do ust i ca uje, nast pnie wstaje, tr bacz gra 
„Has o WP”. Minister i poczet sztandarowy powracaj  na poprzednie 
miejsca); 

 przedstawienie kierowniczej kadry MON i SZ RP; 
 przemówienie Ministra ON; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, nast pnie poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci. 
                                                 
4  Po zako czeniu ceremonii przedstawiciele duszpasterstw wojskowych mog  udzieli  
b ogos awie stwa. 
5  Miejsce uroczysto ci ustala jej organizator. 
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2. PRZEKAZANIE I PRZYJ CIE OBOWI ZKÓW SZEFA SZTABU 
GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO 

 
Uroczysto  przekazania i przyj cia obowi zków Szefa SG WP poprzedzona 

jest ceremoni  wr czenia aktów odwo ania dotychczasowego i wyznaczenia nowego 
Szefa SG WP. 

Ceremonia wr czenia przez Prezydenta RP aktu odwo ania i wyznaczenia na 
stanowisko Szefa SG WP odbywa si  w siedzibie Prezydenta RP6.  

W uroczysto ci tej bior  udzia  przedstawiciele najwy szych w adz 
pa stwowych, Parlamentu RP, kierownictwa MON i SZ RP oraz duszpasterstw 
wojskowych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: poczet 
sztandarowy i orkiestra wojskowa lub tr bacze.  

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie przedstawicieli kierownictwa MON i SZ RP oraz zaproszonych 
go ci; 

 przybycie zdaj cego i obejmuj cego obowi zki Szefa SG WP; 
 przybycie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 

zapowiada przybycie Prezydenta RP. Tr bacze graj  „Sygna  Prezydencki”, 
Prezydent RP wchodzi do sali, wita si  z zaproszonymi go mi i zajmuje 
miejsce do rozpocz cia uroczysto ci);  

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 
maszeruje na wyznaczone miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, orkiestra 
wojskowa gra hymn RP /tr bacze graj  „Has o WP”/); 

 powitanie uczestników uroczysto ci (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
wita uczestników uroczysto ci); 

 odczytanie postanowienia Prezydenta RP (tr bacz gra sygna  „S uchajcie 
Wszyscy”, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP odczytuje postanowienie 
o odwo aniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego Szefa SG WP); 

 ceremonia odwo ania i wyznaczenia na stanowisko (szefowie SG WP 
wyst puj  na wyznaczone miejsce. Prezydent RP wr cza akty odwo ania  
i wyznaczenia na stanowisko); 

 przemówienie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP prosi 
Prezydenta RP o zabranie g osu); 

 przemówienia zdaj cego i obejmuj cego obowi zki Szefa SG WP; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacze graj  „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 

Po zako czeniu uroczysto ci w siedzibie Prezydenta RP zdaj cy obowi zki 
Szefa SG WP mo e uda  si  przed GN , gdzie sk ada wi zank  kwiatów. 

Je eli Szef SG WP zostaje wyznaczony na kolejn  kadencj , to ceremonia 
wr czenia aktu wyznaczenia odbywa si  zgodnie z powy szym scenariuszem. 

                                                 
6 Organizatorem uroczysto ci jest Kancelaria Prezydenta RP.  
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Uroczysto  przekazania i przyj cia obowi zków Szefa SG WP odbywa si   
w obecno ci Ministra ON na dziedzi cu siedziby Szefa SG WP. W uroczysto ci 
mog  uczestniczy  przedstawiciele najwy szych w adz pa stwowych, Parlamentu 
RP, kierownictwa MON i SZ RP oraz ordynariatów wojskowych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa.  

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuje wyznaczone miejsce); 

 przybycie przedstawicieli kierownictwa MON i SZ RP oraz zaproszonych 
go ci; 

 przybycie Ministra ON (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”, kompania 
honorowa oddaje honory. Minister ON w towarzystwie zdaj cego  
i obejmuj cego obowi zki Szefa SG WP7 zajmuje miejsce do rozpocz cia 
uroczysto ci. Zdaj cy obowi zki staje po prawej, a obejmuj cy po lewej 
stronie Ministra ON);  

 odegranie hymnu RP; 
 rozpocz cie uroczysto ci (Minister ON przyjmuje meldunek od dowódcy 

kompanii honorowej, oddaje honory sztandarowi, dokonuje przegl du 
pododdzia u, wita si  z o nierzami, po czym wraca na poprzednie miejsce); 

 ceremonia przekazania i obj cia obowi zków (poczet sztandarowy wyst puje 
z szyku i zajmuje miejsce przed Ministrem ON, zdaj cy i obejmuj cy 
obowi zki Szefa SG WP podchodz  do sztandaru, oddaj  honory i wykonuj  
zwrot: obejmuj cy w prawo, a zdaj cy w lewo, staj c frontem do siebie. 
Sztandarowy pochyla sztandar tak, aby jego dolny p at znajdowa  si  na 
wysoko ci oko o metra nad ziemi , Szefowie SG WP kl kaj  na prawe kolano 
i w kolejno ci: zdaj cy, a nast pnie obejmuj cy, praw  r k  ujmuj  p at 
sztandaru i ca uj  go, po czym wstaj . Sztandarowy wykonuje chwyt 
„Prezentuj”. Szefowie SG WP wykonuj  zwrot: zdaj cy w lewo, obejmuj cy  
w prawo i kolejno melduj  Ministrowi ON zdanie i obj cie obowi zków. 
Nast pnie zajmuj  miejsca obok ministra: obejmuj cy obowi zki staje po 
prawej, a zdaj cy obowi zki po lewej stronie. Poczet sztandarowy wst puje do 
szyku, a Minister ON i szefowie SG WP i powracaj  na poprzednie miejsca)8; 

 podniesienie na maszt flagi Szefa SG WP (tr bacz gra „Has o WP”, flagowy 
podnosi flag  Szefa SG WP na maszt); 

 przemówienie Ministra ON; 
 przemówienia zdaj cego i obejmuj cego obowi zki Szefa SG WP; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 

                                                 
7 Obejmuj cy obowi zki idzie z lewej, a zdaj cy z prawej strony Ministra ON. 
8 Po zako czeniu ceremonii przedstawiciele duszpasterstw wojskowych mog  udzieli  
b ogos awie stwa. 
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3. PRZEKAZANIE I PRZYJ CIE DOWODZENIA RODZAJAMI SI  ZBROJNYCH 
 

Uroczysto  przekazania i przyj cia dowodzenia RSZ poprzedzona jest 
ceremoni  wr czenia aktu odwo ania i wyznaczenia Dowódcy Generalnego RSZ lub 
Dowódcy Operacyjnego RSZ. 

Ceremonia wr czenia przez Prezydenta RP aktu odwo ania i wyznaczenia na 
stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ lub Dowódcy Operacyjnego RSZ odbywa si  
w siedzibie Prezydenta RP lub innym miejscu wskazanym przez Kancelari  
Prezydenta RP9.  

W uroczysto ci przekazania i przyj cia dowodzenia RSZ bior  udzia  
przedstawiciele najwy szych w adz pa stwowych, Parlamentu RP, kierownictwa 
MON i SZ RP oraz duszpasterstw wojskowych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: poczet 
sztandarowy i orkiestra wojskowa lub tr bacze. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie przedstawicieli kierownictwa MON i SZ RP oraz zaproszonych 
go ci; 

 przybycie zdaj cego i obejmuj cego obowi zki Dowódcy Generalnego RSZ 
lub Dowódcy Operacyjnego RSZ; 

 przybycie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
zapowiada przybycie Prezydenta RP. Tr bacze graj  „Sygna  Prezydencki”, 
Prezydent RP wchodzi do sali, wita si  z zaproszonymi go mi i zajmuje 
miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 
maszeruje na wyznaczone miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, orkiestra 
wojskowa gra hymn RP /tr bacze graj  „Has o WP”/); 

 powitanie uczestników uroczysto ci (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
wita uczestników uroczysto ci); 

 odczytanie postanowienia Prezydenta RP (tr bacz gra sygna  „S uchajcie 
Wszyscy”, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP odczytuje postanowienie 
o odwo aniu dotychczasowego i wyznaczeniu nowego Dowódcy Generalnego 
RSZ lub Dowódcy Operacyjnego RSZ); 

 ceremonia odwo ania i wyznaczenia na stanowisko (zdaj cy i obejmuj cy 
obowi zki Dowódcy Generalnego RSZ lub Dowódcy Operacyjnego RSZ 
wyst puj  na wyznaczone miejsce. Prezydent RP wr cza akty odwo ania  
i wyznaczenia na stanowisko); 

 przemówienie Prezydenta RP (przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP prosi 
Prezydenta RP o zabranie g osu); 

 przemówienia zdaj cego i obejmuj cego obowi zki Dowódcy Generalnego 
RSZ lub Dowódcy Operacyjnego RSZ; 

 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacze graj  „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci. 

                                                 
9 Organizatorem uroczysto ci jest Kancelaria Prezydenta RP. 
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Je eli Dowódca Generalny RSZ lub Dowódca Operacyjny RSZ zostaje 
wyznaczony na kolejn  kadencj  to ceremonia wr czenia aktu wyznaczenia na 
stanowisko odbywa z powy szym scenariuszem. 

W siedzibach Dowództwa Generalnego RSZ i Dowództwa Operacyjnego RSZ 
mog  zosta  przeprowadzone uroczysto ci przekazania i przyj cia obowi zków 
Dowódcy Generalnego RSZ i Dowódcy Operacyjnego RSZ. Odbywaj  sie one 
analogicznie do uroczysto ci przekazania i przyj cia obowi zków Szefa SG WP. 

 
4. ZDAWANIE I OBEJMOWANIE STANOWISK KIEROWNICZYCH  

W INSTYTUCJACH WOJSKOWYCH ORAZ STANOWISK DOWÓDCZYCH                
W DOWÓDZTWACH, SZTABACH I JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH  

 
W instytucjach wojskowych, dowództwach i sztabach zdawanie oraz  

obejmowanie stanowisk kierowniczych i dowódczych odbywa si  w obecno ci 
bezpo redniego prze o onego oraz innych prze o onych – w zale no ci od 
podporz dkowania s u bowego instytucji wojskowej, dowództwa i sztabu.  

Je eli pozwalaj  na to mo liwo ci, w uroczysto ci powinni wzi  udzia  
wszyscy o nierze i pracownicy wojska zatrudnieni w instytucji wojskowej, 
dowództwie lub sztabie. Na uroczysto  mo na zaprosi  przedstawicieli w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu, organizacji pozarz dowych i rodowisk 
kombatanckich, duszpasterstw wojskowych oraz inne osoby. 

Uroczysto  zdawania i obejmowania stanowisk kierowniczych i dowódczych 
powinna odbywa  si  w miar  mo liwo ci w sali tradycji instytucji wojskowej, 
dowództwa lub sztabu, w formie uroczystej zbiórki10.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi poczet 
sztandarowy i tr bacz. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci odbywaj cej si  w pomieszczeniu: 

 przybycie uczestników uroczysto ci oraz zaproszonych go ci (przybyli zajmuj  
wyznaczone miejsca, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom 
przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie prze o onego oraz zdaj cego i obejmuj cego obowi zki (tr bacz 
gra sygna  „Baczno ”, prze o ony w towarzystwie zdaj cego i obejmuj cego 
obowi zki wchodzi do sali11, przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci, 
nast pnie zajmuje wskazane miejsce); 

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 
maszeruje na wskazane miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, tr bacz gra 
„Has o WP”); 

 odczytanie rozkazu (decyzji) o wyznaczeniu na stanowisko s u bowe 
(wyznaczona osoba odczytuje rozkaz /decyzj / o odwo aniu dotychczasowego 
i wyznaczeniu nowego dowódcy /dyrektora, szefa, komendanta, prezesa/); 

 przemówienie prze o onego (przemawiaj cy dzi kuje dotychczasowemu,  
a nast pnie przedstawia nowego dowódc  /dyrektora, szefa, komendanta, 
prezesa/ i krótko charakteryzuje przebieg jego s u by /pracy/); 

 ceremonia przekazania i obj cia obowi zków (zdaj cy i obejmuj cy obowi zki 
wyst puj  na wyznaczone miejsce. Dowódca uroczysto ci podaje komendy do 

                                                 
10 Uroczysto  mo e by  przeprowadzona równie  w formie uroczystego apelu. 
11 Obejmuj cy obowi zki idzie z lewej, a zdaj cy z prawej strony prze o onego. 
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wyst pienia pocztu sztandarowego12, który podchodzi i zatrzymuje si  trzy 
kroki przed dowódcami. Dowódcy oddaj  honory i wykonuj  zwrot: obejmuj cy 
w prawo, a zdaj cy w lewo, staj c frontem do siebie. Sztandarowy pochyla 
sztandar tak, aby jego dolny p at znajdowa  si  oko o metra nad ziemi , 
dowódcy kl kaj  na prawe kolano i w kolejno ci: zdaj cy, a nast pnie 
obejmuj cy, praw  r k  ujmuj  p at sztandaru i ca uj  go, po czym wstaj . 
Zdaj cy obowi zki wykonuje wykrok w prawo w skos, przejmuje sztandar z r k 
sztandarowego i powraca do postawy zasadniczej. Nast pnie przekazuje 
sztandar obejmuj cemu obowi zki, który bierze sztandar, przez chwil  trzyma 
go, po czym wykonuje wykrok w lewo w skos i oddaje sztandar 
sztandarowemu. Sztandarowy wykonuje chwyt „Prezentuj”. Tr bacz gra 
„Has o WP”. Dowódcy podchodz  do sto u i podpisuj  protokó  zdawczo- 
-odbiorczy13. Nast pnie melduj  prze o onemu zdanie i obj cie obowi zków, 
po czym powracaj  na poprzednie miejsce. Obejmuj cy staje z prawej,  
a zdaj cy z lewej strony prze o onego); 

 przemówienie zdaj cego i obejmuj cego obowi zki dowódcy (dyrektora, 
szefa, komendanta, prezesa); 

 wykonanie pami tkowego zdj cia oraz dokonanie wpisu w Ksi dze 
Pami tkowej Jednostki (Instytucji) Wojskowej lub Kronice Jednostki (Instytucji) 
Wojskowej; 

 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza sal ); 

 z o enie gratulacji; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 Przekazanie i obj cia obowi zków dowódcy jednostki wojskowej odbywa si   
w czasie uroczystego apelu na placu apelowym w obecno ci ca ego stanu 
osobowego jednostki wojskowej14.  

Na uroczysto  mo na zaprosi  prze o onego, przedstawicieli w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu, organizacji pozarz dowych i rodowisk 
kombatanckich, duszpasterstw wojskowych oraz innych partnerów spo ecznych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci odbywaj cej si  na placu apelowym: 

Uroczysto  przekazania i obj cia obowi zków dowódcy jednostki wojskowej 
do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania hymnu RP przebiega 
zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Meldunek od dowódcy uroczysto ci 
przyjmuje prze o ony bior cy udzia  w uroczysto ci. Towarzyszy mu dowódca 
zdaj cy i obejmuj cy obowi zki. Po odegraniu hymnu RP odbywa si : 

                                                 
12 Dotyczy instytucji wojskowej, dowództwa i sztabu, które posiadaj  sztandar. 
13 Podpisanie protokó u mo e si  odby  przed lub po zako czeniu uroczysto ci w innym miejscu. 
14 Podczas uroczystego apelu mo na równie  zorganizowa  ceremoni  przekazania i obj cia 
obowi zków przez dowódców pododdzia ów, które posiadaj  sztandar. 
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 odczytanie rozkazu o zmianie na stanowisku dowódcy jednostki wojskowej 
(wyznaczona osoba odczytuje rozkaz o zmianie na stanowisku dowódcy 
jednostki wojskowej); 

 przemówienie prze o onego (przedstawia on nowego dowódc  i krótko 
informuje o przebiegu jego dotychczasowej s u by, nast pnie dzi kuje 
dowódcy zdaj cemu obowi zki); 

 ceremonia przekazania i obj cia obowi zków (zdaj cy i obejmuj cy obowi zki 
schodz  z trybuny i staj  w wyznaczonym miejscu frontem do pododdzia ów. 
Dowódca uroczysto ci podaje komendy do wyst pienia pocztu 
sztandarowego, który wyst puje z szyku i zatrzymuje si  trzy kroki przed 
dowódcami. Dowódcy oddaj  honory i wykonuj  zwrot: obejmuj cy w prawo,  
a zdaj cy w lewo, staj c frontem do siebie. Sztandarowy pochyla sztandar tak, 
aby jego dolny p at znajdowa  si  oko o metra nad ziemi , dowódcy kl kaj  na 
prawe kolano i w kolejno ci: zdaj cy, a nast pnie obejmuj cy, praw  r k  
ujmuj  p at sztandaru i ca uj  go, po czym wstaj . Zdaj cy obowi zki 
wykonuje wykrok w prawo w skos, przejmuje sztandar z r k sztandarowego  
i powraca do postawy zasadniczej. Nast pnie przekazuje sztandar 
obejmuj cemu obowi zki, który bierze sztandar, przez chwil  trzyma go, po 
czym wykonuje wykrok w lewo w skos i oddaje sztandar sztandarowemu. 
Sztandarowy wykonuje chwyt „Prezentuj”. Tr bacz gra „Has o WP”. 
Dowódcy podchodz  do sto u i podpisuj  protokó  zdawczo-odbiorczy15. 
Nast pnie melduj  prze o onemu zdanie i obj cie obowi zków)16; 

 przekazanie proporca rozpoznawczego17 (dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia o nierza /znaczkowego/, który nosi proporzec 
rozpoznawczy. Dowódca zdaj cy obowi zki ujmuje obur cz proporzec 
rozpoznawczy od znaczkowego, wykonuje zwrot w stron  obejmuj cego 
obowi zki i wr cza mu proporzec, a ten przekazuje go znaczkowemu. Na 
komend  dowódcy uroczysto ci znaczkowy wst puje do szyku. Zdaj cy  
i  obejmuj cy obowi zki dokonuj  wpisu w Ksi dze Pami tkowej Jednostki 
Wojskowej lub Kronice Jednostki Wojskowej, po czym powracaj  na trybun   
i zajmuj  miejsca obok prze o onego, gdzie obejmuj cy obowi zki staje po 
prawej, a zdaj cy obowi zki po lewej stronie prze o onego. Nast pnie 
dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia pocztu sztandarowego, 
który wst puje do szyku); 

 wyst pienia dowódcy zdaj cego i przyjmuj cego obowi zki (dowódca zdaj cy 
obowi zki sk ada o nierzom i pracownikom wojska podzi kowanie,                   
a nast pnie dowódca obejmuj cy obowi zki w krótkim wyst pieniu wita si               
z nimi); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie pododdzia ów do defilady (w trakcie przegrupowywania 

pododdzia ów do defilady mo e by  zaprezentowany pokaz musztry paradnej 
lub koncert orkiestry wojskowej); 

 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 

                                                 
15 Podpisanie protokó u mo e si  odby  przed lub po zako czeniu uroczysto ci w innym miejscu, np. 
w sali tradycji, gabinecie dowódcy.  
16 Po zako czeniu ceremonii przedstawiciele duszpasterstw wojskowych mog  udzieli  
b ogos awie stwa. 
17 Przedsi wzi cie jest realizowane, gdy dowódca posiada proporzec rozpoznawczy. 
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Przekazanie i obj cie obowi zków dowódcy batalionu18, kompanii, plutonu, 
dru yny (równorz dnych) odbywa si  w obecno ci prze o onego na zbiórce ca ego 
stanu osobowego pododdzia u. Podczas zbiórki zostaje odczytany rozkaz o zdaniu  
i obj ciu obowi zków oraz sk ada si  podzi kowania i gratulacje.  

 

 
 
 

5. UROCZYSTY APEL  
 

Uroczysty apel jest zasadnicz  form  przeprowadzania uroczysto ci  
w jednostkach (instytucjach) wojskowych. Apel organizuje si  na placu apelowym  
z udzia em ca ego stanu osobowego jednostki (instytucji) wojskowej.  

W porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub samorz dowymi regionu  
– z okazji wi t pa stwowych i wojskowych – uroczysty apel mo na zorganizowa   
w innym miejscu, np. na rynku miejskim b d  w miejscu chwa y or a polskiego.  

Do udzia u w uroczystym apelu mo na zaprosi  prze o onego, pododdzia y  
z innych jednostek (instytucji) wojskowych garnizonu, przedstawicieli w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji 
pozarz dowych i rodowisk kombatanckich oraz m odzie . Ponadto w uroczysto ci 
mog  uczestniczy  sztandary organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, 
uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych. 

Scenariusz uroczystego apelu mo na wzbogaca  o elementy 
charakterystyczne dla okoliczno ci jego zorganizowania (np. wr czenie odznacze   
i wyró nie , aktów mianowania na wy sze stopnie wojskowe19, dokonanie wpisu  
w Ksi dze Pami tkowej Jednostki /Instytucji/ Wojskowej lub Kronice Jednostki 
/Instytucji/ Wojskowej, wykonanie pami tkowego zdj cia). Ponadto przed lub po 
zako czeniu uroczystego apelu mo na zorganizowa  przedsi wzi cia dodatkowe, 
np. wyst py artystyczne, pokaz musztry paradnej. 

                                                 
18 Nie dotyczy samodzielnego batalionu. 
19 Je eli w uroczystym apelu bierze udzia  prze o ony dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, mo na 
go poprosi  o wr czenie odznacze  i wyró nie  oraz aktów mianowania na wy sze stopnie wojskowe. 
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Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczystego apelu stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie pododdzia ów oraz pocztów sztandarowych20 organizacji 
pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów 
spo ecznych (pododdzia y i poczty sztandarowe, którymi dowodzi o nierz 
wyznaczony przez organizatora apelu, zajmuj  wyznaczone miejsca na 
placu); 

 przybycie zaproszonych go ci (zaproszeni go cie zajmuj  miejsca na trybunie, 
narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 wprowadzenie kompanii honorowej i orkiestry wojskowej (dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów, kompania honorowa, 
orkiestra wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsca na placu); 

 przybycie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (tr bacze graj  sygna  
„Baczno ”, dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów. 
Orkiestra wojskowa gra marsza powitalnego, dowódca jednostki /instytucji/ 
wojskowej  przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci, dokonuje przegl du 
pododdzia ów, podchodzi do sztandarów i oddaje honory, wita si   
z o nierzami, nast pnie wita si  z go mi honorowymi i zajmuje miejsce do 
rozpocz cia uroczysto ci). 

 podniesienie flagi pa stwowej RP na maszt (poczet flagowy wyst puje  
z szyku21, podchodzi do masztu, flagowy przypina flag . Orkiestra wojskowa 
gra hymn RP, flagowy podnosi flag  na maszt); 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wita 
uczestników uroczysto ci); 

 cz  okoliczno ciowa apelu (odczytanie decyzji i rozkazów, wr czenie aktów 
mianowania, odznacze , wyró nie  itp.), 

 przemówienia okoliczno ciowe; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

przegrupowania pododdzia ów do defilady); 
 defilada (defilad  prowadzi orkiestra wojskowa, graj c „Warszawiank ” lub 

inny marsz. Po doj ciu do trybuny zatrzymuje si  frontem do niej, nie 
przerywaj c gry. Dowódca uroczysto ci maszeruj cy na czele pododdzia ów, 
po oddaniu honorów prze o onemu, maszeruje w kierunku trybuny  
i zatrzymuje si  po jej prawej stronie22. Podczas defilady o nierze stoj cy na 
trybunie oddaj  honory defiluj cym pododdzia om. Defilad  ko czy przemarsz 
orkiestry wojskowej); 

 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (wyznaczony 
o nierz podaje komend  do odprowadzenia sztandarów: „W prawo – 

ZWROT”, „Za mn  – MARSZ”); 

                                                 
20  Pocztami sztandarowymi powinien dowodzi  o nierz wyznaczony przez organizatora apelu. Poczty 
sztandarowe mo na ustawi  z lewej strony trybuny (patrz c z trybuny). 
21  Je eli wzgl dy organizacyjne tego wymagaj , poczet flagowy mo e sta  przy maszcie. W takiej 
sytuacji zajmuje on swoje miejsce w czasie wprowadzania pododdzia ów w miejsce uroczysto ci. 
22  Patrz c z trybuny. 
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 zako czenie uroczysto ci (dowódca uroczysto ci melduje dowódcy jednostki 
/instytucji/ wojskowej jej zako czenie). 

 

 
 
 
 

6. UROCZYSTA ZBIÓRKA  
 

Uroczysta zbiórka jest odmian  uroczystego apelu. Przeprowadza si  j   
w pomieszczeniach (np. w sali tradycji, ceremonialnej, odpraw, kinowej, hali 
sportowej) – w miar  mo liwo ci – z udzia em ca ego stanu osobowego jednostki 
(instytucji) wojskowej23.  

Do udzia u w uroczystej zbiórce mo na zaprosi  prze o onego, przedstawicieli 
w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, 
organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich oraz m odzie .  

Scenariusz uroczystej zbiórki mo na wzbogaca  o elementy 
charakterystyczne dla okoliczno ci jej zorganizowania (np. wr czenie odznacze   
i wyró nie , aktów mianowania na wy sze stopnie wojskowe24). 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczystej zbiórki stanowi poczet 
sztandarowy oraz tr bacz25. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
23  Je li pozwalaj  na to warunki. 
24  Je eli w uroczystym apelu bierze udzia  prze o ony dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, 
mo na go poprosi  o wr czenie odznacze  i wyró nie  oraz aktów mianowania na wy sze stopnie 
wojskowe. 
25  Je eli jednostka (instytucja) wojskowa nie posiada sztandaru, uroczysta zbiórka mo e by  
realizowana bez jego udzia u.  
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie o nierzy i pracowników wojska; 
 przybycie zaproszonych go ci (zaproszeni go cie zajmuj  wyznaczone 

miejsca, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg 
uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (tr bacz gra sygna  
„Baczno ”, dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów, 
sk ada meldunek dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej, który nast pnie 
zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci);  

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 
maszeruje na wyznaczone miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, tr bacz 
gra „Has o WP”); 

 powitanie uczestników uroczysto ci przez dowódc  jednostki (instytucji) 
wojskowej (dowódca wita uczestników uroczysto ci i wyg asza przemówienie 
okoliczno ciowe);  

 przedsi wzi cia okoliczno ciowe (odczytanie decyzji i rozkazów, wr czenie 
aktów mianowania, odznacze  i wyró nie  itp.); 

 przemówienia okoliczno ciowe; 
 dokonanie wpisu w Ksi dze Pami tkowej Jednostki (Instytucji) Wojskowej lub 

Kronice Jednostki (Instytucji) Wojskowej i wykonanie pami tkowego zdj cia; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci (dowódca uroczysto ci melduje dowódcy jednostki 
/instytucji/ wojskowej jej zako czenie); 

 rozpocz cie cz ci nieoficjalnej uroczysto ci (np. sk adanie podzi kowa   
i gratulacji, wr czanie kwiatów). 

 
 
7. UROCZYSTY CAPSTRZYK 
 

Uroczysty capstrzyk – wieczorny przemarsz wojska ulicami garnizonu, mo na 
zorganizowa  w porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub samorz dowymi 
regionu – w przeddzie  wi t pa stwowych i wojskowych. Capstrzyk mo e by  
po czony z uroczystym apelem, organizowanym na reprezentacyjnym placu 
miejskim lub innym miejscu umo liwiaj cym udzia  w nim spo ecze stwa26.  

Podczas capstrzyku nale y odczyta  apel pami ci lub apel poleg ych 
zako czony salw  honorow . Po odczytaniu apelu nast puje przemarsz uczestników 
capstrzyku wyznaczonymi ulicami do miejsca pami ci narodowej lub chwa y 
polskiego or a, gdzie z o one zostan  wie ce i wi zanki.  

Do udzia u w uroczystym capstrzyku mo na zaprosi  prze o onego, 
przedstawicieli w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw 
wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, m odzie  oraz 
pododdzia y z innych jednostek (instytucji) wojskowych garnizonu. Ponadto                    
w uroczysto ci mog  uczestniczy  sztandary jednostek (instytucji) wojskowych, 
                                                 
26 Podczas uroczystego capstrzyku mo na zorganizowa  pokaz sztucznych ogni, rekonstrukcj  
historycznych wydarze  itp. 
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organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó  i innych 
partnerów spo ecznych. 

W garnizonach mo na organizowa  capstrzyk gwia dzisty, czyli przemarsz 
pododdzia ów z kilku punktów wyj ciowych do okre lonego miejsca. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczystego capstrzyku mo e stanowi : 
kompania honorowa, orkiestra wojskowa, posterunek honorowy, o nierze nios cy 
pochodnie oraz o nierze do sk adania wie ców i wi zanek.  

 
 

8. UROCZYSTA ZMIANA POSTERUNKU HONOROWEGO PRZED GROBEM 
NIEZNANEGO O NIERZA W WARSZAWIE 

 
Uroczysta zmiana posterunku honorowego przed GN 27 jest przeprowadzana 

o godz. 12.00 w ka d  niedziel 28.  
Uroczysto  mo e by  po czona ze sk adaniem wie ców i wi zanek na p ycie 

GN 29. 
Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczystej zmiany posterunku 

honorowego przed GN  stanowi: oficer rozprowadzaj cy, szpaler reprezentacyjny  
z broni , posterunek honorowy oraz tr bacz i werblista. Ponadto, gdy w trakcie 
uroczysto ci b d  sk adane wie ce i wi zanki – o nierze do ich niesienia. 

Do udzia u w uroczysto ci mo na zaprosi  sztandary organizacji 
pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów 
spo ecznych oraz delegacje m odzie y. 

 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci bez sk adania wie ców i wi zanek : 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wojskowa asysta honorowa 
zajmuje wyznaczone miejsce, dowódca uroczysto ci przedstawia uczestnikom 
przebieg uroczysto ci oraz informacj  o GN ); 

 zmiana posterunku honorowego (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”. Nast pnie oficer 
rozprowadzaj cy dokonuje zmiany wartowników na posterunku honorowym 
przed GN , po dokonaniu zmiany tr bacz gra sygna  „S u ba Wartownicza”  
i „ pij Kolego”);   

 zako czenie uroczysto ci. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci po czonej ze sk adaniem wie ców i wi zanek: 

 wprowadzenie pocztów sztandarowych organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (poczty 
sztandarowe zajmuj  wyznaczone miejsce); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (zajmuje ona wyznaczone 
miejsce, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg 
uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

                                                 
27 Szczegó owy scenariusz uroczysto ci opracowuje DGW. 
28 Je li w niedziel  przypada wi to Narodowe Trzeciego Maja, wi to Wojska Polskiego lub 
Narodowe wi to Niepodleg o ci wówczas uroczysto  realizowana jest w formie uroczystej odprawy 
wart. 
29 Dotyczy uroczysto ci o charakterze patriotycznym. 
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 zmiana posterunku honorowego (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”. Nast pnie oficer 
rozprowadzaj cy dokonuje zmiany wartowników na posterunku honorowym 
przed GN , po dokonaniu zmiany tr bacz gra sygna  „S u ba 
Wartownicza”);   

 przemówienia okoliczno ciowe; 
 sk adanie wie ców i wi zanek na p ycie GN 30 ( o nierze, funkcjonariusze               

i inne osoby z wie cami i wi zankami wyst puj  na wyznaczone miejsce, 
delegacje zajmuj  miejsca za osobami nios cymi wie ce i wi zanki, tr bacz 
gra sygna  „Baczno ”, wojskowa asysta honorowa oddaje honory, werblista 
gra „Tremolo”, delegacje podchodz  do GN  i zatrzymuj  si  przed nim, 
wie ce i wi zanki zostaj  z o one na p ycie GN , delegacje oddaj  honory  
i przechodz  do Ksi gi Pami tkowej GN , przewodnicz cy delegacji sk ada 
podpis, a nast pnie z pozosta ymi cz onkami delegacji wraca na poprzednio 
zajmowane miejsce); 

 odegranie utworu okoliczno ciowego (tr bacz gra utwór „ pij Kolego”); 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

9. PRZYSI GA WOJSKOWA 
 

Z o enie przysi gi wojskowej nast puje podczas uroczystego apelu lub 
uroczystej zbiórki w miejscu i terminie ustalonym przez dowódc  jednostki 
wojskowej, rektora-komendanta uczelni wojskowej lub komendanta o rodka 
szkolnictwa wojskowego.  

Przysi g  wojskow  na terenie jednostki wojskowej, uczelni wojskowej lub 
o rodka szkolnictwa wojskowego nale y przeprowadzi  na placu apelowym lub w sali 
tradycji31.  

W porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub samorz dowymi regionu 
uroczysto  z o enia przysi gi wojskowej mo na zorganizowa  w innym miejscu, np. 
na rynku miejskim b d  w miejscu chwa y or a polskiego. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy jednostki wojskowej, 
uczelni wojskowej lub o rodka szkolnictwa wojskowego32. Do udzia u w ceremonii 
zaprasza si  prze o onego, przedstawicieli w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich oraz m odzie . Ponadto w uroczysto ci mog  
uczestniczy  sztandary jednostek (instytucji) wojskowych, organizacji 
pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów 
spo ecznych oraz rodziny o nierzy sk adaj cych przysi g . 

Wojskow  asyst  honorow  podczas przysi gi wojskowej organizowanej na 
otwartej przestrzeni stanowi kompania honorowa i orkiestra wojskowa, a podczas 
ceremonii organizowanej w pomieszczeniu poczet sztandarowy i tr bacz. 
 
 
 
 
                                                 
30  Liczb  delegacji sk adaj cych wie ce i wi zanki oraz kolejno  ich sk adania ustala organizator 
uroczysto ci. 
31  W przypadku, kiedy liczba o nierzy sk adaj cych przysi g  jest niewielka. 
32  Nie dotyczy uroczysto ci organizowanej w sali tradycji. 



70

PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci organizowanej w ramach uroczystego apelu: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej33 (dowódca wita 
uczestników uroczysto ci); 

 uroczysta przysi ga wojskowa (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia pocztu sztandarowego: „Poczet sztandarowy przed front szyku 
– MARSZ”.  Poczet wyst puje na wyznaczone miejsce i zatrzymuje si  
frontem do pododdzia ów. Sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt 
„Prezentuj”. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
pododdzia u sk adaj cego przysi g : „…. /nazwa jednostki, uczelni 
wojskowej, o rodka szkolnictwa wojskowego/ – BACZNO ”, „Pododdzia y 
sk adaj ce przysi g , ….. /liczba/ kroków na wprost – MARSZ”,  
a nast pnie o nierzy wyró nionych z o eniem przysi gi na sztandar: 
„ o nierze wyró nieni z o eniem przysi gi na sztandar, do sztandaru  
– MARSZ”. Wyró nieni o nierze maszeruj  do sztandaru, na komend  
jednego z nich zatrzymuj  si  i wykonuj  odpowiednio zwrot w prawo i w lewo 
– staj c twarzami do siebie. Dowódca uroczysto ci podaje komend : „Do               
– PRZYSI GI”. Sztandarowy na t  komend  salutuje sztandarem34, o nierze 
sk adaj cy przysi g  na sztandar kieruj  wyprostowane prawe r ce35 w jego 
kierunku, dotykaj c dwoma palcami górnej cz ci drzewca. Pozostali o nierze 
sk adaj cy przysi g , stoj cy w szyku pododdzia u wykonuj  regulaminowe 
czynno ci36. Kadra pododdzia u salutuje37. Dowódca jednostki /instytucji/ 
wojskowej odczytuje rot  przysi gi38, któr  o nierze powtarzaj , nast pnie 
dowódca uroczysto ci podaje komend : „Po – PRZYSI DZE”. o nierze 
sk adaj cy przysi g  wykonuj  regulaminowe czynno ci, a sk adaj cy 
przysi g  na sztandar na komend  jednego z nich wykonuj  zwrot i wst puj  
do szyku. Po ich wst pieniu do szyku dowódca uroczysto ci podaje komend  
dla pododdzia ów sk adaj cych przysi g : „Pododdzia y sk adaj ce 
przysi g , w ty  – ZWROT”, „….. /liczba/ kroków na wprost – MARSZ”,  
„W ty  – ZWROT”. Nast pnie dowódca uroczysto ci podaje komend  dla 
pocztu sztandarowego: „Poczet sztandarowy do szyku – MARSZ”. Po 
zaj ciu miejsca przez poczet sztandarowy, dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do przyj cia postawy zasadniczej); 

 udzielenie b ogos awie stwa39 (kapelan lub kapelani40 udzielaj  o nierzom 
b ogos awie stwa, po czym dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
przyj cia postawy swobodnej); 

 

                                                 
33  Dotyczy równie  rektora-komendanta uczelni wojskowej i komendanta o rodka szkolnictwa 
wojskowego. 
34  Sztandarowi pozosta ych pocztów sztandarowych, które uczestnicz  w uroczysto ci oddaj  honory 
sztandarami. 
35  D o  i palce u o one s  tak jak do salutowania. 
36  o nierze wykonuj  czynno ci zgodnie z „Regulaminem Musztry Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej”. 
37  o nierze stoj cy na trybunie honorowej nie oddaj  honorów.  
38  Tre  roty przysi gi wojskowej zawiera za cznik nr 4. 
39  Tre  b ogos awie stwa zawiera za cznik nr 5. 
40  Je eli przysi g  sk adaj  o nierze ró nych wyzna . 
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 przemówienie prze o onego41; 
 przemówienie przedstawiciela rodziców o nierzy sk adaj cych przysi g ; 
 przemówienie przedstawiciela o nierzy sk adaj cych przysi g ; 
 wr czenie wyró nie  (wyznaczona osoba odczytuje rozkazy /decyzje/  

o wyró nieniu o nierzy sk adaj cych przysi g . Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia wyró nionych, którzy wyst puj  na wyznaczone 
miejsca42. Dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej wr cza wyró nienia  
i sk ada gratulacje, nast pnie powraca na trybun  honorow , a wyró nieni na 
komend  dowódcy uroczysto ci wst puj  do szyku); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

przegrupowania pododdzia ów do defilady); 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci43. 

 

 
 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci w ramach uroczystej zbiórki: 

Uroczysto  do momentu wprowadzenia sztandaru i odegrania przez tr bacza 
„Has a WP” przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystej zbiórki. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej44 (dowódca wita 
uczestników uroczysto ci); 

                                                 
41 Je eli bierze udzia  w uroczysto ci. 
42 Do o nierzy wyró nionych mog  do czy  ich rodzice lub prawni opiekunowie. 
43 Po zako czeniu uroczysto ci mo na zorganizowa  spotkanie okoliczno ciowe.  
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 uroczysta przysi ga wojskowa (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia pocztu sztandarowego. Poczet wyst puje na wyznaczone miejsce 
i zatrzymuje si  frontem do o nierzy sk adaj cych przysi g . Sztandarowy 
wykonuje sztandarem chwyt „Prezentuj”. Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia o nierzy wyró nionych z o eniem przysi gi na 
sztandar: „ o nierze wyró nieni z o eniem przysi gi na sztandar, do 
sztandaru – MARSZ”45. Wyró nieni o nierze maszeruj  do sztandaru, 
zatrzymuj  si , na komend  jednego z nich wykonuj  odpowiednio zwrot  
w prawo i w lewo – staj c twarzami do siebie. Dowódca uroczysto ci podaje 
komend : „Do – PRZYSI GI”. Sztandarowy na t  komend  salutuje 
sztandarem, o nierze sk adaj cy przysi g  na sztandar kieruj  wyprostowane 
prawe r ce46 w jego kierunku, dotykaj c dwoma palcami górnej cz ci 
drzewca. Pozostali o nierze sk adaj cy przysi g  wykonuj  regulaminowe 
czynno ci47. Dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej odczytuje rot  przysi gi, 
któr  o nierze powtarzaj , po czym dowódca uroczysto ci podaje komend : 
„Po – PRZYSI DZE”. Dowódca uroczysto ci podaje komendy do wst pienia 
do szyku o nierzy sk adaj cych przysi g  na sztandar oraz pocztu 
sztandarowego na wyznaczone miejsce. Po zaj ciu miejsca przez poczet 
sztandarowy dowódca uroczysto ci podaje komend  do przyj cia postawy 
zasadniczej);  

 udzielenie b ogos awie stwa48 (kapelan lub kapelani49 udzielaj  o nierzom 
b ogos awie stwa, po czym dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
przyj cia postawy swobodnej); 

 przemówienie prze o onego50; 
 przemówienie przedstawiciela rodziców o nierzy sk adaj cych przysi g ; 
 przemówienie o nierza sk adaj cego przysi g ; 
 wr czenie wyró nie  (wyznaczona osoba odczytuje rozkazy dowódcy 

jednostki /instytucji/ wojskowej o wyró nieniu o nierzy sk adaj cych 
przysi g . Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
wyró nionych, którzy wyst puj  na wyznaczone miejsca. Dowódca jednostki 
/instytucji/ wojskowej wr cza wyró nienia i sk ada gratulacje, nast pnie na 
komend  dowódcy uroczysto ci  wszyscy powracaj  na poprzednie miejsca); 

 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci51.  
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
44 Dotyczy równie  rektora-komendanta uczelni wojskowej i komendanta o rodka szkolnictwa 
wojskowego. 
45 W przypadku ma ej liczby o nierzy mo na omin  t  komend . 
46 D o  i palce u o one s  tak jak do salutowania. 
47 o nierze wykonuj  czynno ci zgodnie z „Regulaminem Musztry Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej”. 
48 Tre  b ogos awie stwa zawiera za cznik nr 5. 
49 Je eli przysi g  sk adaj  o nierze ró nych wyzna . 
50 Je eli bierze udzia  w uroczysto ci. 
51 Po zako czeniu uroczysto ci mo na zorganizowa  spotkanie okoliczno ciowe.  
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10.  UROCZYSTE WR CZANIE I PO EGNANIE SZTANDARU  
 

1) WR CZANIE SZTANDARU  
 
Uroczysto  wr czenia sztandaru organizuje si  na placu apelowym jednostki 

(instytucji) wojskowej lub w porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub 
samorz dowymi regionu, w innym miejscu, np. na rynku miejskim b d  w miejscu 
chwa y or a polskiego52. Uroczysto  mo e by  poprzedzona uroczyst  Msz  
wi t  lub Nabo e stwem z okazji wr czenia sztandaru jednostce (instytucji) 

wojskowej.  
Sztandar wraz z aktem nadania wr cza dowódcy jednostki (instytucji) 

wojskowej Prezydent RP lub, w jego imieniu, Minister ON b d  ich przedstawiciel.  
Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  fundatorów sztandaru, rodziców 

chrzestnych, a tak e prze o onych, przedstawicieli w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych, 
rodowisk kombatanckich oraz m odzie . Ponadto w uroczysto ci mog  uczestniczy  

sztandary jednostek (instytucji) wojskowych, organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy jednostki (instytucji) 
wojskowej oraz w miar  mo liwo ci pododdzia y z innych jednostek (instytucji) 
wojskowych garnizonu. 

W miejscu uroczysto ci przed trybun  honorow  na stole przykrytym suknem 
wyk ada si  rozwini ty sztandar. Obok sztandaru ustawia si  stolik z wy o onymi 
paramentami liturgicznymi, m otkiem do wbijania gwo dzi honorowych  
i pami tkowych oraz aktem ufundowania sztandaru.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wita 
uczestników uroczysto ci); 

 odczytanie aktu ufundowania sztandaru, wbicie gwo dzi honorowych  
i pami tkowych (rodzice chrzestni zajmuj  miejsce przy stoliku ze sztandarem. 
Tr bacz gra sygna  „S uchajcie Wszyscy”, przedstawiciel fundatora 
odczytuje akt ufundowania sztandaru, a nast pnie zaprasza fundatorów  
i zaproszonych go ci do wbicia gwo dzi honorowych i pami tkowych. Po 
wbiciu gwo dzi osoby wbijaj ce je sk adaj  podpisy na akcie ufundowania 
sztandaru oraz powracaj  na poprzednie miejsca); 

 po wi cenie sztandaru (rodzice chrzestni sztandaru prosz  kapelana  
o po wi cenie sztandaru. Kapelan odmawia modlitw 53, dokonuje 
po wi cenia sztandaru i wraca na poprzednie miejsce); 

                                                 
52 W jednostce (instytucji) wojskowej z tej okazji mo na zorganizowa  „Dzie  otwartych koszar” oraz 
inne przedsi wzi cia promuj ce wojsko w spo ecze stwie.  
53  W przypadku uczestniczenia w uroczysto ci kapelanów kilku duszpasterstw, modlitwy  
i po wi cenia dokonywane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci. 
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 odczytanie aktu nadania sztandaru (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, 
pododdzia y przyjmuj  postaw  zasadnicz , przedstawiciel Prezydenta RP 
odczytuje akt nadania sztandaru jednostce /instytucji/ wojskowej); 

 wr czenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
pocztu sztandarowego. Poczet wyst puje przed front pododdzia ów  
i zatrzymuje si  na wyznaczonym miejscu. Prezydent RP oraz dowódca 
jednostki /instytucji/ wojskowej wyst puj  na wyznaczone miejsca. Dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów. Rodzice chrzestni 
podnosz  sztandar ze sto u i przekazuj  go Prezydentowi RP, który podnosi 
sztandar do pozycji pionowej, tr bacz gra sygna  „S uchajcie Wszyscy”. 
Wr czaj cy wyg asza formu  „Wr czam54 …… /podaje pe n  nazw  
jednostki //instytucji// wojskowej/ sztandar ufundowany przez …… /podaje 
nazw  fundatora sztandaru/”. Nast pnie Prezydent RP pochyla sztandar tak, 
aby jego dolny p at znajdowa  si  na wysoko ci oko o metra nad ziemi . 
Dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej kl ka na prawe kolano, praw  r k  
ujmuje p at sztandaru, podnosi go do ust i ca uje. Nast pnie wstaje, przejmuje 
sztandar od Prezydenta RP odpowiadaj c: „Ku chwale Ojczyzny”, wykonuje 
zwrot i dokonuje prezentacji sztandaru jednostce /instytucji/ wojskowej, 
pochylaj c go w prawo, po czym w lewo. Poczet sztandarowy kl ka na prawe 
kolano55, dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej pochyla sztandar, 
sztandarowy praw  r k  ujmuje p at sztandaru, unosi go do ust i ca uje. Na 
sygna  podany przez dowódc  pocztu, poczet wstaje, sztandarowy przejmuje 
sztandar od dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej i trzyma go w po o eniu 
„Prezentuj”, tr bacz gra „Has o WP”. Poczet oddaje honory. Nast pnie 
Prezydent RP, dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej i rodzice chrzestni 
powracaj  na trybun . Dowódca uroczysto ci podaje komend  do prezentacji 
sztandaru przez poczet: „Poczet sztandarowy – BACZNO ”, „Do 
prezentacji sztandaru – MARSZ”. Poczet maszeruje na lewe skrzyd o 
ugrupowania pododdzia ów, nast pnie nie przerywaj c marszu przechodzi 
przed jego frontem i zajmuje miejsce w szyku); 

 przemówienie Prezydenta RP; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
2) PO EGNANIE SZTANDARU  

 
Uroczysto  po egnania sztandaru organizuje si  na placu apelowym 

jednostki (instytucji) wojskowej lub w porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub 
samorz dowymi regionu, w innym miejscu, np. na rynku miejskim b d  w miejscu 
chwa y or a polskiego.  

Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  fundatorów sztandaru, rodziców 
chrzestnych, a tak e prze o onych, przedstawicieli w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych, 
rodowisk kombatanckich oraz m odzie . Ponadto w uroczysto ci mog  uczestniczy  

                                                 
54 Je li sztandar wr cza przedstawiciel Prezydenta RP, Minister ON lub jego przedstawiciel,  
to formu  wr czania sztandaru rozpoczyna s owami: „W imieniu Prezydenta RP…”.  
55 Je eli poczet sztandarowy jest uzbrojony w szable, wówczas kl ka tylko sztandarowy. Dowódca 
pocztu i asystuj cy prezentuj  bro . 
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sztandary jednostek (instytucji) wojskowych, organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy jednostki (instytucji) 
wojskowej oraz w miar  mo liwo ci pododdzia y z innych jednostek (instytucji) 
wojskowych garnizonu. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wita 
uczestników uroczysto ci); 

 odczytanie rozkazu o rozformowaniu (przeformowaniu) jednostki (instytucji) 
wojskowej lub zmianie sztandaru (wyznaczona osoba odczytuje rozkaz  
o rozformowaniu /przeformowaniu/ jednostki /instytucji/ wojskowej lub zmianie 
sztandaru); 

 przemówienie prze o onego; 
 przemówienia okoliczno ciowe zaproszonych go ci; 
 po egnanie sztandaru przez delegacj  o nierzy (dowódca uroczysto ci 

podaje komend  do wyst pienia pocztu sztandarowego. Poczet wyst puje na 
wyznaczone miejsce i zatrzymuje si  frontem do pododdzia ów. Sztandarowy 
wykonuje sztandarem chwyt „Prezentuj”. Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia delegacji o nierzy /przedstawicieli wszystkich 
korpusów/ egnaj cej sztandar: „Delegacja o nierzy, do po egnania 
sztandaru – MARSZ”. Delegacja wyst puje z szyku, maszeruje do sztandaru 
i zatrzymuje si  trzy kroki przed nim. Sztandarowy pochyla sztandar tak, aby 
jego dolny brzeg znajdowa  si  na wysoko ci oko o metra nad ziemi . o nierz 
stoj cy w rodku delegacji kl ka na prawe kolano, praw  r k  ujmuje p at 
sztandaru, podnosi go do ust, ca uje, a nast pnie wstaje. Sztandarowy 
wykonuje chwyt „Na rami ”. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wst pienia delegacji do szyku);  

 po egnanie sztandaru przez dowódc  jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca 
schodzi z trybuny, staje przed sztandarem i oddaje honory. Sztandarowy pochyla 
sztandar tak, aby jego dolny p at znajdowa  si  na wysoko ci oko o metra nad 
ziemi . Dowódca kl ka na prawe kolano, praw  r k  ujmuje p at sztandaru, 
podnosi go do ust i ca uje. Nast pnie wstaje, przejmuje sztandar od 
sztandarowego, wykonuje w ty  zwrot, dokonuje prezentacji sztandaru jednostce 
/instytucji/ wojskowej, pochylaj c go w prawo i w lewo, a nast pnie przekazuje 
sztandar sztandarowemu. Sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt „Prezentuj”, 
tr bacze graj  „Has o WP”.  Dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej powraca na 
trybun , a dowódca uroczysto ci podaje komend  do po egnalnego przemarszu 
pocztu sztandarowego: „Poczet sztandarowy – BACZNO ”, „Do po egnania 
sztandaru – MARSZ”. Poczet maszeruje na lewe skrzyd o ugrupowania 
pododdzia ów, nast pnie nie przerywaj c marszu przechodzi przed jego frontem  
i po mini ciu pododdzia ów maszeruje w stron  trybuny, gdzie zajmuje 
wyznaczone miejsce); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
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 przegrupowanie do defilady; 
 defilada;  
 zako czenie uroczysto ci. 

Je eli jednostka (instytucja) wojskowa otrzymuje w tym samym dniu nowy 
sztandar, to uroczysto  t  nale y poprzedzi  po egnaniem starego sztandaru (bez 
defilady). Po uroczysto ci po egnania poczet sztandarowy ze starym sztandarem 
zajmuje miejsce przy trybunie56. Pozostaje tam do zako czenia defilady ko cz cej 
uroczysto  wr czenia nowego sztandaru. 

 
 

11. UROCZYSTE WR CZANIE PROPORCÓW ROZPOZNAWCZYCH 
 

Proporce rozpoznawcze s  znakami u ywanymi w SZ RP57. Wr czenie 
dowódcom nadanych im proporców rozpoznawczych odbywa si  w trakcie 
uroczystego apelu z udzia em ca ego stanu osobowego jednostki wojskowej na placu 
apelowym.  

Uroczysto  mo na zorganizowa  podczas obchodów wi t wojskowych lub 
rocznic historycznych wydarze . Ceremonia wr czenia proporców rozpoznawczych 
jest wówczas jednym z elementów cz ci okoliczno ciowej apelu. 

Podczas uroczysto ci przed trybun  honorow  ustawia si  stó , na którym 
umieszcza si  proporce rozpoznawcze. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu rozpocz cia cz ci okoliczno ciowej przebiega 
zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Nast pnie odbywa si : 

 odczytanie decyzji o nadaniu proporców rozpoznawczych (wyznaczona osoba 
odczytuje decyzje MON); 

 ceremonia wr czenia proporców rozpoznawczego (dowódca jednostki 
wojskowej schodzi z trybuny i podchodzi do sto u z wy o onymi proporcami. 
Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia dowódców oddzia ów 
/pododdzia ów/, którzy po wyst pieniu zatrzymuj  si  trzy kroki przed dowódc  
jednostki wojskowej. Ujmuje on obur cz proporzec, prezentuje go przez 
podniesienie na wysoko  wyci gni tych r k i nast pnie robi c wykrok do 
przodu przekazuje dowódcy oddzia u /pododdzia u/ wypowiadaj c s owa:  
„W imieniu s u by wr czam Panu /Pani/ proporzec rozpoznawczy 
dowódcy …. /nazwa oddzia u, pododdzia u/”. Dowódca, któremu nadano 
znak rozpoznawczy robi wykrok w stron  przekazuj cego, chwyta proporzec 
obur cz, odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny” i stawia go przy bucie prawej 
nogi. Nast pnie dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
o nierza, który b dzie nosi  proporzec rozpoznawczy58. W tym czasie 

dowódca, któremu nadano proporzec rozpoznawczy zajmuje miejsce z prawej 

                                                 
56 Po zako czeniu uroczysto ci sztandar wojskowy nale y przekaza  do Muzeum Wojska Polskiego 
wraz z aktami jego nadania i ufundowania. 
57 Rozró nia si  proporce rozpoznawcze dowódców zwi zków operacyjnych, taktycznych, oddzia ów  
i pododdzia ów. Proporce te mo na u ywa  m.in. podczas zbiórek jednostki wojskowej  
i pododdzia ów. 
58 Proporzec rozpoznawczy nosi o nierz zwany znaczkowym. 
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strony dowódcy jednostki wojskowej. Wezwany o nierz wyst puje z szyku 
i staje trzy kroki przed dowódc  oddzia u /pododdzia u/. Ten ujmuje obur cz 
proporzec i przekazuje go znaczkowemu. Na komend  dowódcy uroczysto ci 
znaczkowy i dowódca oddzia u (pododdzia u) wst puj  do szyku maszeruj c 
obok siebie. Znaczkowy podczas marszu niesie proporzec rozpoznawczy na 
prawym ramieniu. Po wst pieniu do szyku znaczkowy zajmuje miejsce na 
lewo od dowódcy)59; 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada;  
 zako czenie uroczysto ci. 
Dowódca oddzia u (pododdzia u) zdaj cy obowi zki s u bowe przekazuje 

proporzec rozpoznawczy dowódcy przyjmuj cemu obowi zki, podczas uroczysto ci 
przekazania obowi zków.  

W przypadku rozwi zania oddzia u (pododdzia u) proporce rozpoznawcze 
powinny by  przekazywane do Muzeum WP wraz ze sztandarem rozformowanej 
jednostki wojskowej lub do jednostki dziedzicz cej jej tradycje.  

 
 

12. PRZEKAZYWANIE TRADYCJI JEDNOSTCE (INSTYTUCJI) WOJSKOWEJ 
LUB ZWI ZKOWI TAKTYCZNEMU, NADANIE IMIENIA PATRONA, NAZWY 
WYRÓ NIAJ CEJ  

 
Przekazanie tradycji jednostce (instytucji) wojskowej lub zwi zkowi 

taktycznemu polega na przekazaniu jej dziedzictwa tradycji, nadaniu imienia 
patrona60, nazwy wyró niaj cej61, odznaki pami tkowej, oznaki rozpoznawczej, barw, 
proporczyków, proporców, przej ciu rodowodu oraz ustanowieniu daty wi ta.  

 Uroczysto  nadania imienia patrona lub nazwy wyró niaj cej w jednostkach 
(instytucjach) wojskowych powinna by  przeprowadzona w formie uroczystego apelu 
na placu apelowym albo w uzgodnieniu z w adzami administracyjnymi regionu,  
w innym miejscu, np. na rynku miejskim, w miejscu chwa y or a polskiego62.  
W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy jednostki /instytucji/ 
wojskowej. 

Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  prze o onych, przedstawicieli w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji 
pozarz dowych i rodowisk kombatanckich oraz m odzie . W uroczysto ci mog  
bra  udzia  sztandary jednostek wojskowych, organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych. 

Ponadto na uroczysto  zaprasza si  – w miar  mo liwo ci – jako go ci 
honorowych przedstawiciela rodziny patrona, a tak e delegacje kombatantów  
i weteranów oddzia ów, z którymi patron by  zwi zany. Wojskow  asyst  honorow  
podczas uroczysto ci stanowi kompania honorowa i orkiestra wojskowa.  

                                                 
59  W kolumnie marszowej znaczkowy maszeruje za dowódc . 
60  Imi  patrona, wybitnego Polaka, bohatera walk o niepodleg o  kraju, to symbol wi zi cz cej 
wojsko ze spo ecze stwem. 
61  Nazwa wyró niaj ca wywodzi si  od nazwy miejscowo ci lub regionu stacjonowania jednostki 
(instytucji) wojskowej lub zwi zku taktycznego. 
62  Przebieg uroczysto ci dotycz cej ustanowienia wi ta oraz nadania nazwy wyró niaj cej jednostce 
(instytucji) wojskowej jest podobny do ceremonii nadania imienia patrona. 
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Je eli uroczysto  jest po czona z ods oni ciem pomnika lub tablicy 
pami tkowej ku czci patrona jednostki (instytucji) wojskowej, wówczas pó  godziny 
przed jej rozpocz ciem wystawia si  przy nich posterunek honorowy. Pomnik lub 
tablic  pami tkow  ods ania si  po zako czeniu uroczystego apelu zgodnie  
z zasadami dotycz cymi ods aniania pomników i tablic pami tkowych. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci organizowanej w formie uroczystego apelu: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wita 
uczestników uroczysto ci); 

 ceremonia nadania imienia patrona lub nazwy wyró niaj cej (wyznaczona 
osoba odczytuje decyzj  Ministra ON o nadaniu imienia patrona lub nazwy 
wyró niaj cej);  

 przemówienia okoliczno ciowe (przemówienie wyg asza prze o ony oraz 
osoba zwi zana z patronem /np. cz onek rodziny/, przedstawiciel rodowiska 
kombatanckiego, w adz administracyjnych lub samorz dowych regionu  
/w przypadku nadania nazwy wyró niaj cej/); 

 cz  okoliczno ciowa apelu (odczytanie postanowie  /decyzji, rozkazów/ 
dotycz cych przyznania odznacze  i wyró nie . Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia osób wyró nionych. Dowódca jednostki /instytucji/ 
wojskowej dokonuje wr czenia odznak orderów i odznacze , odznak 
pami tkowych, oznak rozpoznawczych itp. Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wst pienia osób wyró nionych, które zajmuj  poprzednie 
miejsca); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
  Uroczysto  w instytucjach wojskowych powinna by  przeprowadzona  
w formie uroczystej zbiórki. Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci 
stanowi poczet sztandarowy i tr bacz. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci organizowanej w formie uroczystej zbiórki: 

Uroczysto  do momentu wprowadzenia sztandaru63 i odegrania przez 
tr bacza „Has a WP” przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystej zbiórki. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dyrektora (komendanta, szefa, prezesa) instytucji wojskowej 
(dyrektor wita uczestników uroczysto ci); 

 ceremonia nadania imienia patrona lub nazwy wyró niaj cej (wyznaczona 
osoba odczytuje decyzj  Ministra ON o nadaniu imienia patrona lub nazwy 
wyró niaj cej);  

 przemówienia okoliczno ciowe (przemówienie wyg asza prze o ony oraz 
osoba zwi zana z patronem /np. cz onek rodziny/, przedstawiciel rodowiska 

                                                 
63  Dotyczy instytucji wojskowych posiadaj cych sztandar. 
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kombatanckiego oraz w adz administracyjnych lub samorz dowych  
/w przypadku nadania nazwy wyró niaj cej/); 

 cz  okoliczno ciowa (odczytanie postanowie  /decyzji, rozkazów/ 
dotycz cych przyznania odznacze  i wyró nie . Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia osób wyró nionych. Dyrektor dokonuje wr czenia 
odznak orderów i odznacze , odznak pami tkowych, oznak rozpoznawczych 
itp. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia osób wyró nionych, 
które zajmuj  poprzednie miejsca); 

 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
odprowadzenia sztandaru „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, nast pnie poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 
 
13. WR CZENIE ORDERU LUB ODZNACZENIA ODDZIA OM (PODODDZIA OM) 
 

 Uroczysto  w jednostkach wojskowych powinna by  przeprowadzona  
w formie uroczystego apelu na placu apelowym jednostki wojskowej lub  
w uzgodnieniu z w adzami administracyjnymi regionu, w innym miejscu, np. na rynku 
miejskim lub w miejscu chwa y or a polskiego. W uroczysto ci powinien 
uczestniczy  ca y stan osobowy jednostki wojskowej. 

Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  prze o onych, przedstawicieli w adz 
pa stwowych, administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw 
wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, m odzie   
i innych partnerów spo ecznych.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki wojskowej (dowódca wita uczestników 
uroczysto ci); 

 odczytanie postanowienia (decyzji) o odznaczeniu oddzia u (pododdzia u 
orderem lub odznaczeniem (wyznaczona osoba odczytuje postanowienie 
/decyzj /); 

 wyst pienie pocztu sztandarowego (dowódca uroczysto ci podaje komend  
do wyst pienia pocztu: „Poczet sztandarowy, do dekoracji …. /nazwa 
orderu, odznaczenia/ – MARSZ”. Poczet wyst puje przed front pododdzia ów 
 i zatrzymuje si  w wyznaczonym miejscu); 

 ceremonia przypi cia odznaki orderu lub odznaczenia na sztandar jednostki 
wojskowej (przedstawiciel urz du nadaj cego order lub odznaczenie  
w asy cie dowódcy jednostki wojskowej oraz o nierza nios cego order lub 
odznaczenie64, zatrzymuje si  przed sztandarem i oddaje honory / o nierz 

                                                 
64 Odznaka orderu lub odznaczenia umieszczona u do u kokardy uwi zanej ze wst gi (wst ki) 
odpowiedniej dla danej klasy orderu lub odznaczenia jest przypi ta do poduszki o wymiarach 35x35 cm. 
wykonanej z ciemno-czerwonej tkaniny. Ko ce kokardy zako czone s  fr dzlami koloru z otego. 
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przez salutowanie, a osoba cywilna przez sk on g owy/. Sztandarowy pochyla 
sztandar. Dekoruj cy bierze z poduszki wst g  z orderem lub odznaczeniem, 
podchodzi do sztandaru i wiesza go na drzewcu sztandaru65. Tr bacz gra 
„Has o WP”. Po jego odegraniu powracaj  na poprzednie miejsca. Nast pnie 
dowódca uroczysto ci podaje komend  do prezentacji orderu /odznaczenia/: 
„Poczet sztandarowy, do prezentacji orderu /odznaczenia/ – MARSZ”. 
Poczet rozpoczyna marsz do prezentacji, przechodzi przed frontem 
pododdzia ów i nast pnie zajmuje miejsce w szyku); 

 przemówienie dekoruj cego; 
 przemówienia okoliczno ciowe zaproszonych go ci; 
 cz  okoliczno ciowa apelu (wyznaczona osoba odczytuje postanowienia 

/decyzje, rozkazy/ o nadaniu orderów, odznacze  i innych wyró nie . 
Dowódca jednostki wojskowej dokonuje ich wr czenia); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 
14.  UTO SAMIENIE ODDZIA U (PODODDZIA U) Z JEDNOSTK  WOJSKOW   

 ODZNACZON  ORDEREM WOJENNYM VIRTUTI MILITARI 
 

Zgodnie ze statutem Kapitu y Orderu Wojennego VM oddzia  (pododdzia ) 
wojskowy mo e by  uto samiony z jednostk  wojskow  odznaczon  Orderem 
Wojennym VM. Uto samienie polega na przeniesieniu orderu z wojskowego 
sztandaru historycznego jednostki wojskowej odznaczonej orderem na sztandar 
jednostki wojskowej, która spe ni a wymagania i warunki okre lone w statucie 
Kapitu y Orderu Wojennego VM. W przypadku uto samianych pododdzia ów 
znajduj cych si  w strukturach jednostki wojskowej order przenosi si  na p omie  
tr bki66.  

 Uroczysto  w jednostkach wojskowych powinna by  przeprowadzona  
w formie uroczystego apelu na placu apelowym jednostki wojskowej lub  
w uzgodnieniu z w adzami administracyjnymi regionu, w innym miejscu, np. na rynku 
miejskim lub w miejscu chwa y or a polskiego. W uroczysto ci powinien 
uczestniczy  ca y stan osobowy jednostki wojskowej. 

Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  prze o onych, przedstawicieli w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji 
pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, m odzie  oraz sztandary jednostek 
wojskowych, organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó   
i innych partnerów spo ecznych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
 

                                                 
65 Kokarda powinna mie  haftk , któr  przypina si  order lub odznaczenie do zaczepu umocowanego 
uprzednio na drzewcu sztandaru. Kokard  z odznak  orderu lub odznaczenia zawiesza si  na 
drzewcu od strony p ata sztandaru, na której znajduje si  god o pa stwowe RP. Pierwszy order lub 
odznaczenie zawiesza si  na wysoko ci górnej kraw dzi p ata sztandaru. Wi ksz  ilo  orderów lub 
odznacze  zawiesza si  wzd u  drzewca z góry w dó , wed ug starsze stwa, w odst pach 5-10 cm. 
66 Uroczysto  jest organizowana we wspó pracy z Kapitu  Orderu Wojennego VM. 
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki wojskowej (dowódca wita uczestników 
uroczysto ci); 

 odczytanie protoko u kapitu y Orderu Wojennego VM (tr bacz gra sygna  
„S uchajcie Wszyscy”, a przedstawiciel organizatorów uroczysto ci 
odczytuje protokó  Kapitu y Orderu Wojennego VM o uto samieniu z jednostk  
wojskow  odznaczon  Orderem Wojennym VM); 

 wyst pienie pocztu sztandarowego z wojskowym sztandarem historycznym67 
oraz pocztu sztandarowego uto samianej jednostki wojskowej, a w przypadku 
pododdzia u uto samianego – pocztu tr bki68 (dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia pocztów. Poczty wyst puj  przed front pododdzia ów 
i zatrzymuj  si  na wyznaczonych miejscach. Kanclerz Orderu Wojennego VM 
lub przedstawiciel Kapitu y i dowódca jednostki wojskowej wyst puj  na 
wyznaczone miejsca); 

 ceremonia przepi cia Orderu Wojennego VM z wojskowego sztandaru 
historycznego na sztandar uto samianej jednostki wojskowej lub p omie  
tr bki (kanclerz Orderu Wojennego VM lub przedstawiciel Kapitu y  
w obecno ci dowódcy jednostki wojskowej przepina Order. Po przypi ciu 
Orderu, tr bacz gra „Has o WP”, po jego odegraniu powracaj  na trybun . 
Nast pnie na komend  dowódcy uroczysto ci poczet rozpoczyna marsz do 
prezentacji, przechodzi przed frontem pododdzia ów i nast pnie zajmuje 
miejsce w szyku); 

 przemówienie Kanclerza Orderu Wojennego VM lub przedstawiciela Kapitu y; 
 przemówienia okoliczno ciowe zaproszonych go ci; 
 cz  okoliczno ciowa apelu (wyznaczona osoba odczytuje postanowienia 

/decyzje, rozkazy/ o przyznaniu odznacze  pa stwowych i resortowych, 
odznak pami tkowych i innych wyró nie . Dowódca jednostki wojskowej 
dokonuje ich wr czenia); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 W przypadku braku mo liwo ci wyst pienia podczas uroczysto ci pocztu sztandarowego  
z wojskowym sztandarem historycznym, Order Wojenny VM umieszczony jest na poduszce, któr  
nale y u o y  na udekorowanym stole przed trybun  honorow . 
68 Poczet tr bki – tr bacze z p omieniami przy fanfarach (tr bkach). W czasie uroczysto ci dopuszcza 
si  wr czenie p omieni tr bki przed aktem uto samienia. 
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15. PRZEKAZANIE DO GABINETU ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI 
SYMBOLICZNYCH ZNAKÓW IDENTYFIKUJ CYCH JEDNOSTKI 
WOJSKOWE UTO SAMIONE Z ODDZIA AMI (PODODDZIA AMI) 
ODZNACZONYMI ORDEREM  

 
Jednostki wojskowe uto samiane z oddzia ami (pododdzia ami) odznaczonymi 

Orderem Wojennym VM przekazuj  swoje symboliczne znaki identyfikuj ce do 
Gabinetu Orderu VM znajduj cego si  w Pa acu Belwederskim69.  

W uroczysto ci, poza Kapitu  Orderu Wojennego VM, udzia  bierze Prezydent 
RP, Minister ON, Szef SG WP, Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny 
RSZ, Dowódca GW i Komendant G ówny W. Ponadto do udzia u w uroczysto ci 
zaprasza si  przedstawicieli w adz pa stwowych, kierownicz  kadr  MON i SZ RP 
oraz ordynariuszy wojskowych. 

Jednostki wojskowe reprezentuj  ich dowódcy oraz poczty sztandarowe lub 
poczty tr bek. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej na dziedziniec Pa acu 
Belwederskiego (kompania honorowa i orkiestra wojskowa zajmuje 
wyznaczone miejsce, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom 
przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie dowódców oraz pocztów sztandarowych lub pocztów tr bek  
jednostek wojskowych, uto samionych z oddzia ami (pododdzia ami) 
odznaczonymi  Orderem Wojennym VM (kompania honorowa oddaje honory, 
dowódcy i poczty zajmuj  wyznaczone miejsca na dziedzi cu Pa acu 
Belwederskiego); 

 przybycie uczestników uroczysto ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca); 
 przybycie Szefa SG WP, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 

Operacyjnego RSZ i Komendanta G ównego W (po powitaniu przez 
Dowódc  GW i oddaniu honorów sztandarom, Szef SG WP zajmuje miejsce 
do przywitania Ministra ON, a Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny 
RSZ, Komendant G ówny W i Dowódca GW zajmuj  miejsce oczekiwania na 
przybycie go ci oficjalnych); 

 przybycie Ministra ON (Minister ON po powitaniu przez Szefa SG WP oddaje 
honory sztandarowi kompanii honorowej oraz sztandarom jednostek 
wojskowych uto samionych z oddzia ami (pododdzia ami) odznaczonymi 
Orderem Wojennym VM i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”. Wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory, Prezydent RP po powitaniu przez Szefa SG 
WP, przyjmuje meldunek od dowódcy kompanii honorowej, oddaje honory 
sztandarowi kompanii honorowej, dokonuje przegl du pododdzia u, wita si   
z o nierzami. Nast pnie oddaje honory sztandarom jednostek wojskowych 
uto samionych z oddzia ami (pododdzia ami) odznaczonymi Orderem 
Wojennym VM i zajmuje miejsce do ceremonii podniesienia na maszt 
Proporca Prezydenta RP); 

                                                 
69 Organizatorem uroczysto ci jest MON, Kapitu a Orderu Wojennego VM i Kancelaria Prezydenta RP. 
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 podniesienie na maszt Proporca Prezydenta RP (tr bacze graj  „Sygna  
Prezydencki”, flagowy podnosi Proporzec Prezydenta RP na maszt);  

 odegranie hymnu RP; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 przej cie pocztów sztandarowych jednostek wojskowych i uczestników 

uroczysto ci do Pa acu Belwederskiego (poczty sztandarowe i dowódcy 
jednostek wojskowych zajmuj  wyznaczone miejsca w jednej z sal Pa acu 
Belwederskiego. Kanclerz Orderu Wojennego VM lub przedstawiciel Kapitu y 
Orderu Wojennego VM przedstawia Prezydentowi RP dowódców 
poszczególnych jednostek wojskowych uto samionych z oddzia ami 
(pododdzia ami) odznaczonymi  Orderem Wojennym VM); 

 przemówienie Prezydenta RP (po zako czeniu przemówienia Prezydent RP  
i osoby towarzysz ce przechodz  do Gabinetu Orderu Wojennego VM); 

 przekazanie symbolicznych znaków identyfikuj cych do Gabinetu Orderu VM 
(wyznaczona osoba odczytuje nazw  jednostki wojskowej. Dowódca jednostki 
wojskowej i poczet sztandarowy /poczet tr bki/ wchodz  do Gabinetu Orderu, 
poczet oddaje honory. Dowódca jednostki wojskowej prezentuje zebranym 
symboliczny znak identyfikuj cy, a nast pnie umieszcza go na wyznaczonym 
miejscu i oddaje honory. Nast pnie dowódca i poczet opuszczaj  Gabinet Orderu); 

 zako czenie uroczysto ci (po przekazaniu znaku przez ostatniego dowódc  
jednostki wojskowej Prezydent RP i pozostali uczestnicy uroczysto ci 
opuszczaj  Gabinet Orderu). 

 
 
16. POWITANIE ABSOLWENTÓW UCZELNI WOJSKOWYCH I O RODKÓW 

SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO ORAZ O NIERZY I PRACOWNIKÓW 
WOJSKA OBEJMUJ CYCH STANOWISKA S U BOWE W JEDNOSTKACH 
(INSTYTUCJACH) WOJSKOWYCH 

 
Po przybyciu absolwentów uczelni wojskowych i o rodków szkolnictwa 

wojskowego, o nierzy powo anych do s u by wojskowej i przyby ych do obj cia 
stanowisk z innych jednostek (instytucji) wojskowych oraz zatrudnieniu nowych 
pracowników wojska organizuje si  ich uroczyste spotkanie z dowództwem 
(kierownictwem) jednostki (instytucji) wojskowej.  

Spotkanie nale y zorganizowa  w miar  mo liwo ci, w sali tradycji jednostki 
wojskowej lub sali ceremonialnej. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi poczet 
sztandarowy i tr bacz70. 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu wprowadzenia sztandaru i odegrania przez tr bacza 
„Has a WP” przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystej zbiórki. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 odczytanie rozkazu (decyzji) o przybyciu o nierzy lub pracowników wojska do 
jednostki (instytucji) wojskowej (wyznaczona osoba odczytuje rozkaz 
/decyzj /); 

                                                 
70 Je eli jednostka (instytucja) wojskowa nie posiada sztandaru, uroczysto  powitania odbywa si  
bez jego udzia u. 
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 powitanie nowo przyby ych o nierzy i pracowników wojska (dowódca 
jednostki /instytucji/ wojskowej podchodzi i wita si  z przyby ymi o nierzami  
oraz pracownikami wojska. Ka dy z nowo przyby ych przedstawia si  
/ o nierze podaj  stopie  i nazwisko/); 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca przedstawia 
nowo przyby ym o nierzom i pracownikom wojska dowództwo /kierownictwo/ 
jednostki /instytucji/ wojskowej oraz ich prze o onych, przedstawia równie  
specyfik  i zadania jednostki /instytucji/ wojskowej)71; 

 wykonanie pami tkowej fotografii i dokonanie wpisu do Ksi gi Pami tkowej 
Jednostki (Instytucji) Wojskowej lub Kroniki Jednostki (Instytucji) Wojskowej 
oraz, gdy jednostka (instytucja) wojskowa posiada oznak  rozpoznawcz , 
dowódca mo e wr czy  je nowo przyby ym o nierzom; 

 odprowadzenie sztandaru; 
 zako czenie spotkania72. 

W jednostkach (instytucjach) wojskowych nowo przybyli o nierze i pracownicy 
wojska zostaj  przedstawieni ca emu stanowi osobowemu podczas zbiórki jednostki 
(instytucji) wojskowej. 

 
 

17. PO EGNANIE O NIERZY KO CZ CYCH S U B  WOJSKOW , 
ODCHODZ CYCH DO S U BY W INNYCH JEDNOSTKACH 
(INSTYTUCJACH) WOJSKOWYCH ORAZ PO EGNANIE PRACOWNIKÓW 
WOJSKA  

 
Po egnaniu o nierzy ko cz cych s u b  wojskow , odchodz cych do s u by 

w innych jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz po egnaniu pracowników 
wojska powinna towarzyszy  atmosfera szczególnej serdeczno ci i yczliwo ci. 

Uroczysto  po egnania powinna odbywa  si  w czasie uroczystego apelu  
z udzia em ca ego stanu osobowego jednostki (instytucji) wojskowej lub uroczystej 
zbiórki w sali tradycji (ceremonialnej, odpraw) z udzia em przedstawicieli dowództwa 
(kierownictwa) jednostki (instytucji) wojskowej oraz o nierzy i pracowników wojska73.  

W uroczysto ci mog  równie  uczestniczy  osoby zaproszone przez 
egnanych o nierzy i pracowników wojska. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci organizowanej w formie 
uroczystego apelu mo e stanowi  kompania honorowa i orkiestra wojskowa,  
a w czasie uroczystej zbiórki poczet sztandarowy i tr bacz. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci organizowanej w ramach uroczystego apelu: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

                                                 
71 W trakcie uroczysto ci g os mo e zabra  równie  M  Zaufania jednostki (instytucji) wojskowej 
w a ciwego korpusu osobowego. 
72 Po zako czeniu spotkania nowo przybyli o nierze i pracownicy wojska zwiedzaj  sal  tradycji 
jednostki (instytucji) wojskowej, a nast pnie udaj  si  do macierzystych pododdzia ów (komórek 
organizacyjnych), gdzie zostaj  przedstawieni i zapoznani z zakresem obowi zków wynikaj cych  
z zajmowanego stanowiska. 
73 Po egnanie o nierza lub pracownika wojska mo e odby  si  w innej formie ustalonej przez 
dowódc  jednostki wojskowej. 
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 odczytanie rozkazu (decyzji) o zwolnieniu do rezerwy, zako czeniu pracy lub 
wyznaczeniu na inne stanowisko s u bowe (wyznaczona osoba odczytuje 
stosowny rozkaz /decyzj /); 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej74; 
 przemówienie egnanego o nierza lub pracownika wojska (w przypadku 

egnania wi kszej grupy o nierzy – wyst puje ich przedstawiciel); 
 wr czenie wyró nie  (wyznaczona osoba odczytuje rozkaz dowódcy jednostki 

/instytucji/ wojskowej o wyró nieniu egnanego o nierza lub pracownika 
wojska. Dowódca uroczysto ci zaprasza egnanego o nierza lub pracownika 
wojska o wyst pienie we wskazane miejsce przed trybun . Dowódca jednostki 
/instytucji/ wojskowej schodzi z trybuny, wr cza wyró nienie oraz sk ada 
gratulacje. W przypadku po egnania wi kszej grupy o nierzy po odczytaniu 
rozkazu /decyzji/ o wyró nieniach, dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia wyró nionych. Wyst puj  oni na wyznaczone miejsca, dowódca 
jednostki /instytucji/ wojskowej podchodzi i wr cza wyró nienia, upominki oraz  
sk ada gratulacje. Nast pnie dowódca powraca na trybun  honorow ,  
a wyró nieni na komend  dowódcy uroczysto ci wst puj  do szyku. Przy 
po egnaniu pojedynczych o nierzy lub pracowników wojska dowódca 
jednostki /instytucji/ wojskowej po z o eniu gratulacji, zaprasza ich do  
dokonania wpisu w Ksi dze Pami tkowej Jednostki (Instytucji) Wojskowej lub 
Kronice Jednostki (Instytucji) Wojskowej. Nast pnie egnany o nierz lub 
pracownik wojska staje na trybunie z lewej strony dowódcy jednostki 
/instytucji/ wojskowej); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 z o enie podzi kowa  przez uczestników uroczysto ci (uczestnicy 

uroczysto ci sk adaj  podzi kowania i yczenia egnanemu o nierzowi 
/ o nierzom/ lub pracownikowi wojska); 

 wykonanie pami tkowej fotografii75; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci organizowanej w ramach uroczystej zbiórki: 

Uroczysto  do momentu wprowadzenia sztandaru i odegrania przez tr bacza 
„Has a WP” przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystej zbiórki. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 odczytanie rozkazu (decyzji) o zwolnieniu do rezerwy, zako czeniu pracy lub 
wyznaczeniu na inne stanowisko s u bowe (wyznaczona osoba odczytuje 
stosowny rozkaz /decyzj /); 

 wr czenie wyró nie  (dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej wr cza 
wyró nienia, sk ada podzi kowania i yczenia); 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej; 
 przemówienie egnanego o nierza lub pracownika wojska (w przypadku 

egnania wi kszej grupy o nierzy – wyst puje ich przedstawiciel); 

                                                 
74 W trakcie uroczysto ci g os mo e zabra  równie  M  Zaufania jednostki (instytucji) wojskowej 
w a ciwego korpusu osobowego. 
75 Dotyczy m.in. wykonania pami tkowej fotografii na tle sztandaru wojskowego. 
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 wykonanie pami tkowej fotografii oraz dokonanie wpisów w Ksi dze 
Pami tkowej Jednostki (Instytucji) Wojskowej lub Kronice Jednostki (Instytucji) 
Wojskowej76; 

 odprowadzenie sztandaru; 
 z o enie podzi kowa  przez uczestników uroczysto ci;  
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 
18. WR CZENIE LISTÓW GRATULACYJNYCH ORAZ PO EGNANIE 

GENERA ÓW (ADMIRA ÓW) KO CZ CYCH S U B  WOJSKOW  
 

Uroczysto  wr czenia przez Prezydenta RP listów gratulacyjnych genera om 
(admira om) przechodz cym do rezerwy lub w stan spoczynku, odbywa si  w dniu  
15 sierpnia na dziedzi cu Pa acu Belwederskiego i stanowi jeden z elementów 
obchodów wi ta Wojska Polskiego77.  

Ceremonia ta odbywa si  zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci wr czenia 
aktów mianowania na stopnie generalskie (admiralskie). 

Po egnanie genera ów (admira ów) ko cz cych s u b  wojskow  przez 
Ministra ON odbywa si  w miejscu i terminie wskazanym przez MON78. 

W instytucjach wojskowych, dowództwach i sztabach po egnanie genera ów 
(admira ów) ko cz cych s u b  wojskow  powinno odbywa  si  w salach tradycji 
(ceremonialnych, odpraw). Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  prze o onych, 
przedstawicieli w adz pa stwowych, administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich. 
W uroczysto ci powinien uczestniczy  – w miar  mo liwo ci – ca y stan osobowy 
instytucji wojskowej, dowództwa i sztabu.  

W jednostkach wojskowych po egnanie genera a (admira a) powinno odbywa  
si  w ramach uroczystego apelu z udzia em ca ego stanu osobowego jednostki 
wojskowej b d  w trakcie uroczystej zbiórki w sali tradycji (ceremonialnej, odpraw)  
z udzia em przedstawicieli o nierzy i pracowników wojska. 

Ceremonia odbywa si  wed ug scenariusza uroczysto ci organizowanej  
z okazji po egnania o nierza ko cz cego s u b  wojskow . 
 W uroczysto ci wr czenia przez Prezydenta RP listów gratulacyjnych oraz 
ceremonii po egnania genera ów (admira ów) ko cz cych s u b  wojskow  mog  
uczestniczy  osoby przez nich zaproszone. 
  
 
19. WYRÓ NIENIA ZESPO OWE 

 
Wyró nienie zespo owym tytu em honorowym jest wyra eniem uznania dla 

oddzia u, pododdzia u lub instytucji wojskowej za dokonanie czynu bojowego 
po czonego z ofiarno ci  i odwag  o nierzy lub przeprowadzenie akcji 
humanitarnej, poszukiwawczej albo ratowniczej w obronie, ycia, zdrowia, a tak e 
mienia znacznych rozmiarów. Zespo owe tytu y honorowe przyznaje si  tak e za 
uzyskanie najlepszych wyników w dzia alno ci s u bowej, w istotnym stopniu 
wp ywaj cych na zwi kszenie zdolno ci bojowej SZ oraz umacnianie obronno ci RP, 
potwierdzonych w dzia alno ci kontrolno-rozliczeniowej w resorcie ON. 
                                                 
76 Dotyczy m.in. wykonania pami tkowej fotografii na tle sztandaru wojskowego. 
77 Organizatorem uroczysto ci jest Kancelaria Prezydenta RP. 
78 Organizatorem uroczysto ci jest MON. 
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Symbolami zespo owych tytu ów honorowych s  znaki honorowe tych tytu ów: 
„Znak (Orze ) Honorowy Wojska Polskiego”, „Proporzec Honorowy” lub „Bu czuk 
Honorowy” oraz „Sznury Honorowe” noszone przez o nierzy oddzia ów, 
pododdzia ów lub instytucji wojskowych. 
 

1) WR CZANIE ODZNAK TYTU ÓW HONOROWYCH „PRZODUJ CY 
ODDZIA  WOJSKA POLSKIEGO” I „PRZODUJ CA INSTYTUCJA 
WOJSKOWA”  
 
Dowódca oddzia u wojskowego, któremu zasta  nadany tytu  honorowy 

„Przoduj cego Oddzia u Wojska Polskiego” oraz osoba kieruj ca instytucj  wojskow  
(dyrektor, komendant, szef, prezes), której zosta  nadany tytu  honorowy „Przoduj ca 
Instytucja Wojskowa” otrzymuj  odznak 79 i akt nadania tych tytu ów podczas 
odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry MON i SZ RP. 

W uroczysto ci wr czenia tytu ów honorowych bierze udzia  Prezydent RP, 
Marsza ek Sejmu RP, Marsza ek Senatu RP, Minister ON oraz przedstawiciele 
kierownictwa MON i SZ RP. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi poczet 
sztandarowy i tr bacz80. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie sztandaru (po zako czeniu wyst pienia Ministra ON podczas 
odprawy rozliczeniowo-koordynacyjnej kierowniczej kadry MON i SZ RP, 
tr bacz gra sygna  „Baczno ”. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 
maszeruje na wskazane miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, tr bacz gra 
„Has o WP”); 

 ceremonia wr czania znaków i aktów nadania zespo owych tytu ów 
honorowych (tr bacz gra sygna  „S uchajcie Wszyscy”, narrator 
/konferansjer/ informuje o rozpocz ciu ceremonii. Wyznaczona osoba 
odczytuje decyzj  Ministra ON w sprawie nadania zespo owych tytu ów 
honorowych. Po odczytaniu decyzji wyró nieni dowódcy oddzia ów i osoby 
kieruj ce wyró nionymi instytucjami wojskowymi, na komend  dowódcy 
uroczysto ci: „Dowódcy wyró nionych oddzia ów i instytucji – WYST P” 
– wyst puj  na wyznaczone miejsce. Minister ON zaprasza Prezydenta RP do 
wr czenia odznak tytu ów honorowych. Narrator /konferansjer/ odczytuje 
nazw  wyró nionego oddzia u lub instytucji wojskowej oraz stopie , imi   
i nazwisko dowódcy lub imi  i nazwisko osoby kieruj cej instytucj    
– odbieraj cych wyró nienie. Po wymienieniu, wyró nieni dowódcy i osoby 
kieruj ce instytucjami podchodz  kolejno do wr czaj cych. Prezydent RP 
wr cza znaki tytu ów honorowych, Minister ON – akty nadania, a Szef SG WP 
„Sznury Honorowe”. Znaki, akty nadania i sznury podaj  o nierze asystuj cy); 

 wykonanie pami tkowego zdj cia (po wr czeniu wyró nie  Minister ON 
zaprasza przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych oraz wyró nionych 

                                                 
79 Odznak  tytu u honorowego „Przoduj cy Oddzia  Wojska Polskiego” i „Przoduj ca Instytucja 
Wojskowa” stanowi statuetka or a w koronie z g owicy sztandaru jednostki wojskowej na postumencie 
granitowym. 
80 Je eli uroczysto  odbywa si  w Warszawie, wojskow  asyst  honorow  zapewnia KR WP  
i OR WP. 



88

dowódców oddzia ów i dyrektorów /komendantów, szefów/ instytucji do 
pami tkowego zdj cia. Po wykonaniu zdj cia wszyscy powracaj  na 
poprzednie miejsca); 

 przemówienie przedstawiciela wyró nionych oddzia ów i instytucji 
(przedstawiciel wyró nionych prosi Prezydenta RP o pozwolenie zabrania 
g osu, po przemówienie wraca na poprzednie miejsce); 

 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza sal ); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 

o nierze oddzia u wojskowego lub instytucji wojskowej, którym zosta  nadany 
zespo owy tytu  honorowy otrzymuj  „Sznury Honorowe”, które wr cza dowódca 
oddzia u lub osoba kieruj ca instytucj  wojskow , podczas uroczystego apelu lub 
uroczystej zbiórki.  

 
2) WR CZANIE ODZNAK TYTU ÓW HONOROWYCH „PRZODUJ CY 

PODODDZIA ” 
 

Podczas uroczystego apelu prze o ony dyscyplinarny, który nada  tytu  
honorowy „Przoduj cy Pododdzia ” lub jego przedstawiciel dokonuje wr czenia 
znaków honorowych tytu u honorowego „Proporca Honorowego” lub „Bu czuka 
Honorowego”81 oraz aktów ich nadania – dowódcy pododdzia u wojskowego, który 
wyró niono zespo owym tytu em honorowym82. 

Dowódca wyró nionego pododdzia u wojskowego wr cza o nierzom „Sznury 
Honorowe” tytu u honorowego. 

Pododdzia  wojskowy, któremu zosta  nadany tytu  honorowy „Przoduj cy 
Pododdzia ” otrzymuje wraz z przechodnim „Proporcem Honorowym” lub 
„Bu czukiem Honorowym” – gwó d  okoliczno ciowy zawieraj cy wygrawerowan  
pe n  nazw  pododdzia u i rok nadania tytu u honorowego83. Gwó d  
okoliczno ciowy umieszcza si  na drzewcu proporca lub lancy bu czuka.  

Proporzec lub bu czuk tytu u honorowego84 towarzyszy pododdzia owi 
wojskowemu w wyst pieniach z okazji wi t pa stwowych i wojskowych oraz  
w innych uroczysto ciach. 

Podczas uroczysto ci wr czania „Proporce Honorowe” lub „Bu czuki 
Honorowe” uk ada si  na stole ustawionym przed trybun  honorow . 

                                                 
81 Odznakami tytu u honorowego „Przoduj cy Pododdzia ” s  proporce i bu czuki (dotyczy 
pododdzia ów wojskowych, które dziedzicz  tradycje kawaleryjskie). 
82 Na trzy tygodnie przed up ywem okresu uprawnienia do posiadania proporca lub bu czuka tytu u 
honorowego dowódca oddzia u, w którego sk ad wchodzi wyró niony pododdzia , wyznacza o nierzy 
do asysty, która przekazuje proporzec lub bu czuk jednostce organizacyjnej okre lonej przez 
prze o onego dyscyplinarnego, który nada  ten tytu . Przekazanie proporca lub bu czuka odbywa si  
w sposób uroczysty. 
83 Proporzec tytu u honorowego „Przoduj cy Pododdzia ”, a tak e bu czuk jest przechodni. 
Pododdzia , któremu tytu  honorowy zosta  nadany trzykrotnie, otrzymuje jego proporzec lub bu czuk 
na sta e. 
84 W przypadku rozwi zania jednostki wojskowej, w której pododdzia  otrzyma  „Proporzec (Bu czuk) 
Honorowy” na sta e, przekazuje ten znak do Muzeum Wojska Polskiego, na zasadach i w trybie 
okre lonym dla sztandarów wojskowych. 
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Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczystego apelu stanowi kompania 
honorowa i orkiestra85. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki wojskowej (dowódca wita uczestników 
uroczysto ci i wyg asza przemówienie okoliczno ciowe); 

 odczytanie decyzji o nadaniu tytu ów honorowych „Wzorowy Pododdzia ” 
(wyznaczona osoba odczytuje rozkaz o nadaniu tytu ów honorowych); 

 ceremonia wr czenia proporców lub bu czuków (dowódca jednostki 
wojskowej schodzi z trybuny i podchodzi do sto u z wy o onymi proporcami lub 
bu czukami. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
dowódców pododdzia ów, którzy po wyst pieniu zatrzymuj  si  trzy kroki 
przed dowódc  jednostki wojskowej. Nast pnie dowódca ujmuje obur cz 
proporzec lub bu czuk, prezentuje go przez podniesienie na wysoko  
wyci gni tych r k, nast pnie robi c wykrok do przodu przekazuje znak 
dowódcy pododdzia u wypowiadaj c s owa: „W imieniu s u by wr czam 
Panu /Pani/ „Proporzec Honorowy” /„Bu czuk Honorowy”/”. Dowódca 
pododdzia u robi wykrok w stron  przekazuj cego, chwyta proporzec 
/bu czuk/ obur cz, odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny” i stawia go przy bucie 
prawej nogi. Nast pnie dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
pocztu, który b dzie nosi  proporzec /bu czuk/86. W tym czasie dowódca 
pododdzia u zajmuje miejsce z prawej strony dowódcy jednostki wojskowej. 
Wezwany poczet wyst puje z szyku i staje trzy kroki przed dowódc  
pododdzia u. Ten ujmuje obur cz proporzec /bu czuk/ i przekazuje go 
proporcowemu /bu czukowemu/. Na komend  dowódcy uroczysto ci poczet  
i dowódca pododdzia u wst puj  do szyku. Proporcowy /bu czukowy/ podczas 
marszu niesie proporzec /bu czuk/ na prawym ramieniu. Po wst pieniu do 
szyku poczet zajmuje miejsce na lewo od dowódcy pododdzia u); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada87 ; 
 zako czenie. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Je eli jednostka wojskowa nie posiada orkiestry, realizuje uroczysty apel bez jej udzia u. Hymn RP, 
pie , sygna y i has a mog  by  odtwarzane z urz dzenia nag a niaj cego. 
86 Poczet proporcowy /bu czukowy/ sk ada si  z: dowódcy pocztu, proporcowego /bu czukowego/  
i asystuj cego. 
87 Podczas defilady poczet z proporcem (bu czukiem) wykonuje wszystkie chwyty proporcem 
(bu czukiem), podobnie jak sztandarowy nios cy sztandar wojskowy. W kolumnie marszowej poczet 
maszeruje za dowódc  w odleg o ci 3 kroków.   
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20. WYRÓ NIENIA INDYWIDUALNE 
 

1) WYRA ENIE UZNANIA SZCZEGÓLNIE ZAS U ONYM O NIERZOM  
W FORMIE WPISU DO „KSI GI HONOROWEJ WOJSKA POLSKIEGO” 

 
Wyró nienie o nierza wpisem do „Ksi gi Honorowej Wojska Polskiego” jest 

wyra eniem uznania za ofiarno  i odwag  wykazan  w walce zbrojnej, podczas 
akcji humanitarnej lub ratowniczej lub wybitne zas ugi w umacnianiu zdolno ci 
bojowych Wojska Polskiego i obronno ci Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uroczysto  stanowi jeden z elementów obchodów wi ta Wojska Polskiego88. 
W uroczysto ci bierze udzia  Minister ON, przedstawiciele kierownictwa MON  

i SZ RP oraz rodzin wyró nionych o nierzy. Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  
przedstawicieli w adz pa stwowych, Parlamentu RP, duszpasterstw wojskowych, 
organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi poczet 
sztandarowy i orkiestra wojskowa89. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie uczestników uroczysto ci oraz zaproszonych go ci (przybyli zajmuj  
wskazane miejsca, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg 
uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie Ministra ON (tr bacz gra sygna  „Baczno ”. Minister ON 
przyjmuje meldunek od Szefa SG WP o gotowo ci do rozpocz cia 
uroczysto ci i zajmuje wskazane miejsce); 

 wprowadzenie sztandaru (tr bacz gra sygna  „Baczno ”. Dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – 
WPROWADZI ”, poczet sztandarowy maszeruje na wskazane miejsce, 
zatrzymuje si  i oddaje honory. Orkiestra wojskowa wykonuje hymn RP); 

 ceremonia wyra enia uznania szczególnie zas u onym o nierzom w formie 
wpisu do „Ksi gi Honorowej Wojska Polskiego” (narrator /konferansjer/ 
informuje o rozpocz ciu ceremonii. Tr bacz gra sygna  „S uchajcie Wszyscy”. 
Wyznaczona osoba odczytuje decyzj  Ministra ON w sprawie wyró nienia 
wpisem do „Ksi gi Honorowej Wojska Polskiego”. Po odczytaniu decyzji 
wyró nieni o nierze /w przypadku o nierzy poleg ych – przedstawiciele rodziny 
o nierza/ wyst puj  i staj  w wyznaczonym miejscu. Narrator /konferansjer/ 

zaprasza Ministra ON do wr czenia dyplomów pami tkowych. Minister ON 
w towarzystwie Szefa SG WP wr cza dyplomy pami tkowe. Po odebraniu 
wyró nie  osoby wyró nione powracaj  na poprzednie miejsca); 

 przemówienie Ministra ON; 
 przemówienie przedstawiciela wyró nionych o nierzy; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy i orkiestra wojskowa opuszczaj  miejsce uroczysto ci); 

 wykonanie pami tkowej fotografii; 
 zako czenie uroczysto ci. 

                                                 
88 Organizatorem uroczysto ci jest MON. Organizator okre la miejsce uroczysto ci. 
89 Je eli uroczysto  odbywa si  w Warszawie, wojskow  asyst  honorow  stanowi KR WP i OR WP. 
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2) WR CZANIE ODZNAK ORDERÓW I ODZNACZE , ODZNAK 
HONOROWYCH, OKOLICZNO CIOWYCH I PAMI TKOWYCH,  
TYTU ÓW HONOROWYCH, HONOROWEJ BRONI BIA EJ  
ORAZ AKTÓW MIANOWANIA NA WY SZE STOPNIE WOJSKOWE  
I INNYCH WYRÓ NIE  

 
W instytucjach wojskowych, dowództwach, sztabach uroczysto  wr czania 

aktów mianowania na wy sze stopnie wojskowe oraz odznak orderów i odznacze , 
odznak honorowych, okoliczno ciowych i pami tkowych, tytu ów honorowych, 
honorowej broni bia ej i innych wyró nie  odbywa si  w czasie uroczystej zbiórki. 

Uroczysto  nale y zorganizowa  w miar  mo liwo ci w sali tradycji 
(ceremonialnej, odpraw). 

Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  prze o onych, przedstawicieli w adz 
pa stwowych, administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw 
wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich. W uroczysto ci 
powinien uczestniczy , w miar  mo liwo ci, ca y stan osobowy instytucji wojskowej 
(dowództwa, sztabu). 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi poczet 
sztandarowy i tr bacz90. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci organizowanej w ramach uroczystej zbiórki: 

Uroczysto  do momentu wprowadzenia sztandaru91 i odegrania przez 
tr bacza „Has a WP” przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystej zbiórki. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie osoby kieruj cej instytucj  wojskow  (wita on uczestników 
uroczysto ci); 

 ceremonia wr czenia odznak orderów, odznacze , aktów mianowania lub 
innych wyró nie  (wyznaczona osoba odczytuje stosowne postanowienia 
/decyzje, rozkazy/. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
osób odznaczonych, mianowanych lub wyró nionych. Wyst puj  oni na 
wyznaczone miejsce w kolejno ci: odznaczeni wed ug rangi odznaczenia, 
mianowani na wy sze stopnie wojskowe wed ug hierarchii stopni. Osoba 
kieruj ca instytucj  wojskow  w towarzystwie asystuj cego o nierza 
podchodzi do prawego skrzyd a ustawionych w szeregu osób wyró nianych 
lub mianowanych. Asystuj cy o nierz podaje kolejno dekoruj cemu – odznaki 
orderów i odznacze , akty mianowania i inne wyró nienia. Dekoruj cy 
przypinaj c odznaki orderów i odznacze  mówi, np.: „W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wr czam Panu /Pani/ ….. /stopie  wojskowy/ ..... 
/pe na nazwa orderu lub odznaczenia/”, nast pnie wr cza legitymacj , 
wymienia u cisk d oni i mówi „Gratuluj ”. Odznaczony /odznaczona/ 
odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny” /osoby cywilne odpowiadaj : „Dzi kuj ”/. 
Przy wr czaniu aktu mianowania osoba kieruj ca instytucj  wojskow  mówi, 
np.: „Gratuluj  Panu /Pani/ ….. /stopie  wojskowy/” i wymienia u cisk d oni. 
Mianowany /mianowana/ odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. Po wr czeniu 
wszystkich odznak orderów i odznacze , aktów mianowania i innych 

                                                 
90 Je li dowództwo (sztab, instytucja) nie posiada sztandaru, uroczysto  mo e si  odby  bez jego 
udzia u. 
91 Dotyczy instytucji wojskowych, dowództw i sztabów posiadaj cych sztandar. 
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wyró nie  dekoruj cy wraca na swoje miejsce. Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wst pienia wyró nionych na swoje miejsca); 

 przemówienie okoliczno ciowe osoby kieruj cej instytucj  wojskow ;  
 przemówienie okoliczno ciowe przedstawiciela osób wyró nionych (dzi kuje 

on w imieniu wyró nionych); 
 dokonanie wpisów w Ksi dze Pami tkowej Instytucji Wojskowej lub Kronice 

Instytucji Wojskowej i wykonanie pami tkowej fotografii; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 

Je eli podczas uroczysto ci wr czana jest honorowa bro  bia a, to ceremonia 
ta odbywa si  w nast puj cy sposób: dekoruj cy bierze obur cz ze stolika lub od 
asystuj cego o nierza bro  bia . Trzymaj c pochw  w prawej, a r koje  w lewej 
r ce, wr cza j  wyró nionemu jednocze nie wypowiadaj c formu , np.: „W imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wr czam Panu /Pani/ ….. /stopie  
wojskowy/ ..... /pe na nazwa broni bia ej/”. Otrzymuj cy przyjmuje bro  bia  obur cz, 
chwytaj c r koje  w praw , a pochw  w lew  r k . Nast pnie praw  r k  wysuwa 
j  z pochwy na d ugo  kartusza, podnosi do wysoko ci ust i ca uje g owni   
w miejscu umieszczenia wizerunku or a, po czym opuszcza do poprzedniej 
wysoko ci i zdecydowanym ruchem wsuwa do pochwy. Trzymaj c nadal obur cz 
bro  bia  odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. Nast pnie wyró niony przesuwa 
lew  r k  wzd u  pochwy pod r koje  i opuszcza bro  bia  wzd u  uda lewej nogi. 

W jednostkach (instytucjach) wojskowych wr czanie odznak orderów  
i odznacze , aktów mianowania na wy sze stopnie wojskowe, odznak honorowych, 
okoliczno ciowych, pami tkowych i innych, tytu ów honorowych, honorowej broni 
bia ej i innych wyró nie  odbywa si  w czasie uroczystego apelu. 

Uroczysto  powinna by  przeprowadzona na placu apelowym jednostki 
(instytucji) wojskowej lub w uzgodnieniu z w adzami administracyjnymi regionu,  
w innym miejscu, np. na rynku miejskim lub w miejscu chwa y or a polskiego.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci organizowanej w ramach uroczystego apelu: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wita 
uczestników uroczysto ci); 

 ceremonia wr czenia odznak orderów i odznacze , aktów mianowania lub 
innych wyró nie  (wyznaczona osoba odczytuje stosowne postanowienia 
/decyzje, rozkazy/. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
osób odznaczonych, mianowanych lub wyró nionych. Wyst puj  oni na 
wyznaczone miejsce w kolejno ci: odznaczeni wed ug rangi odznaczenia, 
mianowani na wy sze stopnie wojskowe wed ug hierarchii stopni. Dowódca 
jednostki /instytucji/ wojskowej w towarzystwie asystuj cego o nierza 
podchodzi do prawego skrzyd a ustawionych w szeregu osób wyró nianych 
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lub mianowanych. Asystuj cy o nierz podaje kolejno dowódcy odznaki 
orderów i odznacze , akty mianowania i inne wyró nienia. Dekoruj cy 
przypinaj c odznaki orderów i odznacze  mówi, np.: „W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej wr czam Panu /Pani/ ….. /stopie  wojskowy/ ..... 
/pe na nazwa orderu lub odznaczenia/”, nast pnie wr cza legitymacj , podaje 
d o  i mówi „Gratuluj ”. Odznaczony /odznaczona/ odpowiada: „Ku chwale 
Ojczyzny” /osoby cywilne odpowiadaj : „Dzi kuj ”/. Przy wr czaniu aktu 
mianowania dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej mówi, np.: „Gratuluj  
Panu /Pani/ ….. /stopie  wojskowy/” i podaje d o . Mianowany /mianowana/ 
odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. Po wr czeniu wszystkich odznak 
orderów i odznacze , aktów mianowania i innych wyró nie  dekoruj cy wraca 
na swoje miejsce. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia 
wyró nionych na swoje miejsca)92; 

 przemówienie okoliczno ciowe dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej;  
 wyst pienie okoliczno ciowe przedstawiciela osób wyró nionych (dzi kuje on 

w imieniu wyró nionych); 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

3) PO MIERTNE ODZNACZENIE (MIANOWANIE NA WY SZY STOPIE  
WOJSKOWY) O NIERZA POLEG EGO W CZASIE WYKONYWANIA 
OBOWI ZKÓW S U BOWYCH 

 
Po miertne odznaczanie (mianowanie na wy szy stopie  wojskowy) o nierza 

poleg ego w czasie wykonywania obowi zków s u bowych odbywa si  w trakcie 
ceremonii pogrzebowej (podczas Mszy a obnej lub Nabo e stwa a obnego) albo  
ceremonii wystawienia zw ok (ceremonia wiecka).  
 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg ceremonii organizowanej w trakcie Mszy a obnej lub Nabo e stwa 
a obnego: 

 wej cie orszaku liturgicznego (orszak liturgiczny zajmuje miejsce przy o tarzu); 
 odczytanie postanowienia (decyzji) o nadaniu orderu lub odznaczenia 

(mianowaniu na wy szy stopie  wojskowy) – (przedstawiciel urz du 
nadaj cego order lub odznaczenie /mianuj cego na wy szy stopie  wojskowy/ 
odczytuje stosowne postanowienie /decyzj /, a nast pnie przekazuje 
przedstawicielowi najbli szej rodziny poleg ego o nierza legitymacj  
odznaczenia /akt mianowania/. o nierz trzymaj cy poduszk  a obn 93  

                                                 
92 Odznaczeni Orderem KW na komend  dowódcy uroczysto ci zajmuj  miejsce obok osoby 
dekoruj cej. Je eli podczas uroczysto ci jest organizowana defilada odznaczeni Orderem KW zajmuj  
miejsce obok osoby przyjmuj cej defilad . 
93 Odznaki orderów i odznacze  umieszcza si  na specjalnie do tego celu przeznaczonych 
poduszkach w nast puj cych okoliczno ciach: (1) je eli osoba zmar a dekorowana jest odznakami 
orderu lub odznaczenia w czasie uroczysto ci pogrzebowych; (2) w czasie uroczysto ci 
pogrzebowych osoby posiadaj cej ordery lub odznaczenia.  
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z przypi t  odznak  orderu lub odznaczenia94 maszeruje przed trumn  /urn /, 
ustawia poduszk  na przygotowanym miejscu, oddaje honory i odchodzi na 
wyznaczone miejsce); 

 rozpocz cie Mszy a obnej lub Nabo e stwa a obnego. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg ceremonii organizowanej w trakcie wystawienia zw ok (ceremonia wiecka): 

 wej cie mistrza ceremonii; 
 odczytanie postanowienia (decyzji) o nadaniu orderu lub odznaczenia 

(mianowaniu na wy szy stopie  wojskowy) – (przedstawiciel urz du 
nadaj cego order lub odznaczenie /mianuj cego na wy szy stopie  wojskowy/ 
odczytuje stosowne postanowienie /decyzj /, a nast pnie przekazuje 
przedstawicielowi najbli szej rodziny poleg ego o nierza legitymacj  
odznaczenia /akt mianowania/. o nierz trzymaj cy poduszk  a obn   
z przypi t  odznak  orderu lub odznaczenia maszeruje przed trumn  /urn /, 
ustawia poduszk  na przygotowanym miejscu, oddaje honory i odchodzi na 
wyznaczone miejsce); 

 prowadzenie dalszej cz ci uroczysto ci przez mistrza ceremonii. 
Ceremonia po miertnego odznaczenia i mianowania na kolejny stopie  

wojskowy mo e odby  si  tak e na cmentarzu. Wówczas przed przemówieniami 
po egnalnymi odczytuje si  wyci g z aktu o nadaniu orderu lub odznaczenia  
i mianowaniu na kolejny stopie  wojskowy oraz przypina si  odznak  orderu lub 
odznaczenia do poduszki. Postanowienie o nadaniu orderu i odznaczenia odczytuje 
przedstawiciel urz du, który je nadaje. 

o nierz z poduszk , na której upi ta jest odznaka nadanego orderu lub 
odznaczenia zajmuje miejsce przy grobie. 

Po zako czeniu uroczysto ci pogrzebowej na cmentarzu odznaka orderu lub 
odznaczenia jest odpinana od poduszki i przekazywana rodzinie poleg ego o nierza 
na ogólnych zasadach dotycz cych pogrzebów z udzia em wojskowej asysty 
honorowej.  

Je li order lub odznaczenie nie zosta o wr czone rodzinie poleg ego o nierza 
podczas uroczysto ci pogrzebowej, mo e by  wr czone w trakcie innej uroczysto ci, 
zgodnie z zasadami dotycz cymi uroczysto ci nadania orderów i odznacze .  

 
 
21. UROCZYSTE WR CZENIE O NIERZOM BRONI  

 
Uroczysto  wr czenia o nierzom broni powinna odbywa  si  na placu 

apelowym jednostki (instytucji) wojskowej w czasie uroczystego apelu. 

                                                 
94 Odznaki orderów i odznacze  umieszcza si  na poduszkach w nast puj cy sposób: (1) odznak  
orderu zawieszon  na wielkiej wst dze (krzy , gwiazda) – na oddzielnej poduszce, przy czym wielk  
wst g  z krzy em upina si  wzd u  brzegów poduszki, tak aby tworzy a czworobok, w którego rodku 
umieszcza si  gwiazd  orderow . Krzy  umieszcza si  po rodku dolnego brzegu poduszki; (2) 
odznak  orderu zawieszon  na wst dze (krzy , gwiazda) – na oddzielnej poduszce, przy czym krzy  
ze wst g  umieszcza si  w rz dzie górnym, a gwiazd  orderow  poni ej; (3) odznak  orderu 
zawieszon  na wst dze (krzy ) oraz jedn  do czterech odznak orderów i odznacze , zawieszonych 
na wst kach – na jednej poduszce, przy czym odznak  orderu zawieszon  na wst dze umieszcza 
si  w rz dzie górnym; (4) od jednej do o miu odznak orderów i odznacze  zawieszonych na 
wst kach – na jednej poduszce w dwóch rz dach, wed ug kolejno ci ich noszenia; (5) odznaki 
orderów i odznacze  obcych pa stw umieszcza si  na oddzielnych poduszkach. 
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Pododdzia y sk adaj ce si  z o nierzy, którym wr czana b dzie bro  ustawia 
si  naprzeciw trybuny w kolumnie czwórkowej. Pierwsz  czwórk  stanowi  o nierze 
wyznaczeni do przyj cia broni z r k dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej.  

Na specjalnie przygotowanym stole ustawianym przy trybunie uk ada si  bro , 
która b dzie wr czana w czasie uroczysto ci. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa (pododdzia  honorowy) i orkiestra wojskowa. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca  
zapoznaje o nierzy z zadaniami oraz przedstawia kadr  kierownicz   
i dowódcz  jednostki /instytucji/ wojskowej); 

 ceremonia wr czenia broni (dowódca jednostki /instytucji/ wojskowej schodzi  
z trybuny i podchodzi do sto u z wy o on  broni . Dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wyst pienia o nierzy odbieraj cych bro  z r k dowódcy: 
„Delegacja o nierzy, do wr czenia broni – MARSZ”. o nierze maszeruj   
i zatrzymuj  si  w wyznaczonym miejscu. Dowódca jednostki /instytucji/ 
wojskowej ujmuje bro  praw  r k  za szyjk  kolby, lew  za nak adk  lufy 
/wylotem lufy w lewo, magazynkiem w dó / i wr cza j  o nierzowi 
wypowiadaj c s owa: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wr czam Panu 
/Pani/ bro ”. o nierz przyjmuje bro , chwytaj c j  lew  r k  za szyjk  kolby, 
a praw  za nak adk  lufy i odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. Nast pnie bez 
komendy przenosi bro  w po o enie „Na pas”95. Nast pnie dowódca podaje 
o nierzowi ksi eczk  /legitymacj / wojskow . Po wr czeniu broni dowódca 

jednostki /instytucji/ wojskowej wraca na trybun . Dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wst pienia o nierzy do szyku); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 odprowadzenie kompanii honorowej i pododdzia ów z placu apelowego 

(kompania honorowa i pododdzia y kolejno opuszczaj  plac)96; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
Wr czenie broni pozosta ym o nierzom odbywa si  na zbiórce pododdzia u. 

Przed frontem szyku pododdzia u ustawia si  sto y z broni  przeznaczon  do 
wr czenia. Po przyj ciu meldunku o gotowo ci do uroczysto ci dowódca pododdzia u 
nakazuje szefowi pododdzia u odczyta  rozkaz dzienny dotycz cy przydzielenia 
broni. Nast pnie dowódca pododdzia u wr cza o nierzom bro , a szef pododdzia u 
ksi eczki (legitymacje) wojskowe. Sposób wr czania broni w pododdzia ach jest taki 
sam, jak na szczeblu jednostki (instytucji) wojskowej. 

Podczas uroczystego apelu lub zbiórki organizowanej w jednostce (instytucji) 
wojskowej mo na wr czy  etatow  bro  bia . Przebieg ceremonii wr czenia tej 
broni mo e odbywa  si  zgodnie z powy szym scenariuszem z uwzgl dnieniem 
zasad dotycz cych sposobu wr czania broni bia ej. 
 
                                                 
95 Czynno ci wykonywane przez dowódc  jednostki (instytucji) wojskowej i o nierzy mog  si  ró ni  
w zale no ci do rodzaju wr czanej broni. 
96 Na zako czenie uroczysto ci nie przeprowadza si  defilady. 
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22. WIZYTY W JEDNOSTKACH (INSTYTUCJACH) WOJSKOWYCH 
PRZEDSTAWICIELI NAJWY SZYCH W ADZ PA STWOWYCH  
I WOJSKOWYCH ORAZ DELEGACJI ZAGRANICZNYCH 

 
Podczas sk adania wizyty w jednostce (instytucji) wojskowej przez Prezydenta 

RP, Marsza ka Sejmu RP i Marsza ka Senatu RP oraz Prezesa RM towarzysz  im: 
Minister ON oraz Szef SG WP lub ich przedstawiciele97. Pozosta ym 
przedstawicielom w adz pa stwowych towarzysz  przedstawiciele Ministra ON  
i Szefa SG WP lub inne osoby – stosownie do rangi wizytuj cego. 

W powitaniu Prezydenta RP, innych przedstawicieli najwy szych w adz 
pa stwowych oraz Ministra ON i Szefa SG WP uczestnicz : Dowódca Generalny 
RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant G ówny W, Dowódca GW98 lub ich 
zast pcy, dowódca garnizonu lub jego zast pca, dowództwo wizytowanej jednostki 
(instytucji) wojskowej oraz przedstawiciele w adz administracyjnych i samorz dowych 
regionu. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas wizyty stanowi kompania honorowa  
i orkiestra wojskowa.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg powitania: 

 ustawienie wojskowej asysty honorowej (kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie Prezydenta RP99 (tr bacz gra sygna  „Baczno ”. Kompania 
honorowa oddaje honory. Orkiestra wojskowa gra marsza powitalnego, 
Prezydent RP przyjmuje meldunek od dowódcy jednostki /instytucji/ 
wojskowej. Podchodzi do sztandaru i oddaje honory przez sk on g owy, 
sztandarowy salutuje sztandarem. Prezydent RP dokonuje przegl du 
pododdzia u, przechodzi na rodek szyku i wita si  z o nierzami, nast pnie 
podchodzi do uczestników uroczysto ci); 

 podniesienie flagi pa stwowej RP na maszt100 (poczet flagowy wyst puje  
z szyku, podchodzi do masztu101, flagowy przypina flag . Orkiestra wojskowa 
gra hymn RP, flagowy podnosi flag  na maszt)102; 

                                                 
97 Organizatorem wizyty Prezydenta RP i Prezesa RM s  ich Kancelarie, a Marsza ka Sejmu RP  
i Marsza ka Senatu RP odpowiednio – Kancelaria Sejmu RP i Kancelaria Senatu RP. 
98 Podczas wizyt w podleg ych jednostkach (instytucjach) wojskowych. 
99 Dotyczy równie  Marsza ka Sejmu RP i Marsza ka Senatu RP, Prezesa RM, Ministra ON, Szefa SG 
WP, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy Operacyjnego RSZ, Komendanta G ównego W  
i Dowódcy GW. 
100 Generaln  zasad  przy wieszaniu flagi pa stwowej RP jest jej pierwsze stwo w ka dym wypadku 
przed innymi flagami. Flaga pa stwowa RP powinna by  sytuowana na pierwszym miejscu, które 
zgodnie z zasadami heraldyki okre lane jest od strony stoj cego za trzyman  w lewej r ce tarcz . 
Kraw d  tarczy od prawej r ki, to strona prawa. Sposób i kolejno  wieszania flagi pa stwowej RP: 
(1) stawiaj c dwa maszty, flag  pa stwow  RP podnosimy na prawym maszcie, a inn  na lewym; gdy 
chcemy przemiennie zawiesi  flag  pa stwow  RP z flag  inn , na wi kszej, ale parzystej liczbie 
masztów, flaga pa stwowa RP zawsze b dzie w poszczególnych sekwencjach pierwsz  (po prawej); 
(2) w przypadku trzech masztów najwa niejszym jest maszt rodkowy, na nim podnosimy flag  
pa stwow  RP, na prawym i lewym maszcie inne flagi; (3) przy czterech masztach, najwa niejszym 
jest skrajny maszt prawy, nast pnie w kolejno ci drugi, trzeci i czwarty; (4) przy pi ciu masztach 
najwa niejszy jest rodkowy, nast pnie drugi i trzeci (po bokach rodkowego) oraz czwarty i pi ty 
(skrajne z obu stron).  
101 Poczet flagowy mo e sta  przy maszcie. 
102 W przypadku, kiedy w miejscu uroczysto ci nie ma masztu, powitanie mo e odby  si  bez tego 
elementu. 
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 przedstawienie osób przyby ych na powitanie Prezydenta RP (dowódca 
jednostki /instytucji/ wojskowej przedstawia Prezydentowi RP uczestników 
uroczysto ci); 

 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
Po uroczysto ci oficjalnego powitania dalszy pobyt Prezydenta RP, innych 

przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych, Ministra ON oraz Szefa SG WP  
w jednostce (instytucji) wojskowej przebiega wed ug odr bnego scenariusza.  
 Wizyty w jednostkach (instytucjach) wojskowych mog  sk ada  równie  
delegacje zagraniczne. Wówczas towarzyszy im przedstawiciel Protoko u 
Dyplomatycznego MSZ103. Je eli na czele delegacji zagranicznej stoj  ministrowie 
obrony lub najwy si dowódcy, towarzysz  im ich polscy odpowiednicy lub ich 
przedstawiciele104. 
 Powitanie delegacji zagranicznej mo e odbywa  si  w podobny sposób, jak 
powitanie przedstawicieli najwy szych polskich w adz pa stwowych i wojskowych105. 
Dodatkowo podczas powitania w pierwszej kolejno ci grany jest hymn pa stwa,  
z którego przyby a delegacja zagraniczna. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas wizyty stanowi kompania honorowa  
i orkiestra wojskowa.  

Po oficjalnym powitaniu dowódca jednostki (instytucji) wojskowej zaprasza 
go ci do pomieszczenia, w którym zapoznaje ich z planem pobytu, struktur   
i zadaniami jednostki (instytucji) wojskowej. 

Po egnanie odbywa si  w sali tradycji jednostki (instytucji) wojskowej. Po 
krótkich wyst pieniach, z o eniu ycze , podzi kowaniach oraz dokonaniu wpisu do 
Ksi gi Pami tkowej Jednostki (Instytucji) Wojskowej lub Kroniki Jednostki (Instytucji) 
Wojskowej, dowódca jednostki (instytucji) wojskowej wraz z asystuj cymi mu 
osobami odprowadza delegacj  do samochodu, przy którym nast puje oficjalne 
po egnanie. 

 
 

23.   PARADY WOJSKOWE 
 
 Parady wojskowe s  to przegl dy wojsk zako czone defiladami. Organizuje 
si  je dla uczczenia rocznic historycznych wydarze  zwi zanych z dziejami pa stwa  
i tradycjami or a polskiego. 
 W paradach mog  uczestniczy  pododdzia y piesze, konne, sprz t wojskowy 
– ko owy i g sienicowy, okr ty (pomocnicze jednostki p ywaj ce), samoloty  
i mig owce. Wyró nia si  parady: centralne, morskie i lotnicze. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
103 Je eli wizyt  sk ada zagraniczna delegacja wojskowa, towarzyszy jej przedstawiciel DWSZ. 
104 Organizatorem wizyty jest MON. 
105 Przebieg wizyty ka dorazowo uzgadnia si  z Dyrektorem Protoko u Dyplomatycznego MSZ lub 
Dyrektorem Protoko u Wojskowego DWSZ. 
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1) CENTRALNA PARADA WOJSKOWA 
 

Centralna parada wojskowa mo e by  organizowana z okazji wi ta Wojska 
Polskiego i innych rocznic historycznych wydarze 106. Bior  w niej udzia  
przedstawiciele najwy szych w adz pa stwowych, Parlamentu RP, instytucji 
centralnych, w adz wojskowych, administracyjnych i samorz dowych, korpusu 
dyplomatycznego, duchowie stwa, rodowisk kombatanckich, organizacji 
pozarz dowych, m odzie  szkolna i akademicka oraz zaproszeni go cie.  

Decyzj  o udziale wojska w paradzie podejmuje Minister ON. Szczegó owy 
zakres udzia u wojska w paradzie okre la w swoim rozkazie Dowódca Generalny 
RSZ. W centralnej paradzie wojskowej mog  wzi  udzia  pododdzia y piesze i konne 
oraz sprz t wojskowy (ko owy i g sienicowy), a tak e wojskowe statki powietrzne. 

Do udzia u w paradzie mog  zosta  zaproszone: pododdzia y reprezentuj ce 
inne ministerstwa, pododdzia y zagraniczne, grupy rekonstrukcji historycznej: piesze, 
konne i zmechanizowane (wyposa one w historyczne pojazdy wojskowe), a tak e 
zorganizowane grupy cz onków organizacji pozarz dowych i stowarzysze  
spo ecznych.  

W paradzie uwzgl dnia si  udzia  wojskowych sztandarów historycznych oraz 
sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, uczelni, szkó   
i innych partnerów spo ecznych. 

 Centraln  parad  wojskow  przyjmuje Prezydent RP. Moment przybycia 
Prezydenta RP na miejsce uroczysto ci oznacza jej pocz tek.   

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg parady:  

 przybycie go ci honorowych (przybywaj cy zajmuj  wyznaczone miejsca, 
narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie Szefa SG WP, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy 
Operacyjnego RSZ i Komendanta G ównego W (pododdzia y przyjmuj  
postaw  zasadnicz . Po powitaniu przez Dowódc  GW, Szef SG WP zajmuje 
miejsce do powitania Ministra ON, a Dowódca Generalny RSZ, Dowódca 
Operacyjny RSZ, Komendant G ówny W i Dowódca GW zajmuj  miejsca 
oczekiwania na przybycie Ministra ON); 

 przybycie Ministra ON (pododdzia y przyjmuj  postaw  zasadnicz . Minister 
ON po powitaniu przez Szefa SG WP zajmuje miejsce na trybunie honorowej); 

 przybycie przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych (pododdzia y 
przyjmuj  postaw  zasadnicz . W kolejno ci przybywaj : Prezes RM, 
Marsza ek Senatu RP i Marsza ek Sejmu RP i zajmuj  miejsca na trybunie 
honorowej); 

 przybycie Prezydenta RP (tr bacze graj  sygna  „Baczno ”. Pododdzia y 
oddaj  honory. Prezydent RP przyjmuje meldunek od Szefa SG WP, dokonuje 
przegl du pododdzia ów107 oddaj c honory ich sztandarom i zajmuje miejsce 
na trybunie honorowej); 

 podniesienie na maszt Proporca Prezydenta RP (tr bacze graj  „Sygna  
Prezydencki”, proporcowy podnosi Proporzec Prezydenta RP na maszt);  

                                                 
106 Organizatorem centralnej parady wojskowej jest MON, które ustala miejsce parady.  
107 Prezydent RP dokonuje przegl du pododdzia ów jad c odkrytym pojazdem w towarzystwie Szefa 
SG WP. Pojazd porusza si  w asy cie Szwadronu Kawalerii WP. Rodzaj pojazdu ustala organizator 
uroczysto ci. 
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 podniesienie flagi pa stwowej RP na maszt (poczet flagowy wyst puje z szyku 
kompanii honorowej i maszeruje do masztu, flagowy przypina flag , dowódca 
parady podaje komend  do podniesienia flagi: „Flag  pa stwow  – 
PODNIE ”); 

 odegranie hymnu RP (w trakcie grania hymnu flagowy podnosi flag  
pa stwow  RP na maszt); 

 przemówienie okoliczno ciowe Prezydenta RP; 
 z o enie meldunku Prezydentowi RP o gotowo ci do rozpocz cia defilady 

(dowódca parady maszeruje do trybuny honorowej i melduje Prezydentowi RP 
rozpocz cie defilady: „Panie Prezydencie, dowódca parady ...... /stopie   
i nazwisko/ melduje, pododdzia y Wojska Polskiego do defilady z okazji 
……. /podaje nazw  wi ta lub rocznicy historycznego wydarzenia/”,  
a nast pnie zajmuje wyznaczone miejsce); 

 rozpocz cie defilady (defilad  rozpoczyna przelot statków powietrznych, 
nast pnie defiluj  w kolejno ci: o nierze nios cy wojskowe sztandary 
historyczne, pododdzia y wojskowe, piesze grupy rekonstrukcji historycznej, 
Szwadron Kawalerii WP, konne grupy rekonstrukcji historycznej, wspó czesne 
wojskowe pojazdy ko owe i g sienicowe oraz historyczne pojazdy 
wojskowe108. Defilad  ko czy orkiestra wojskowa)109; 

 zako czenie uroczysto ci (dowódca parady maszeruje melduje Prezydentowi 
RP jej zako czenie). 
 

2) PARADA MORSKA OKR TÓW (JEDNOSTEK POMOCNICZYCH) 
MARYNARKI WOJENNEJ 

 
 W paradzie morskiej mog  bra  udzia  okr ty (jednostki pomocnicze) MW 
ró nych klas i typów, a tak e lotnictwo MW. Zgodnie z przyj tym zwyczajem mog   
w niej równie  uczestniczy  zaproszone na uroczysto  okr ty (jednostki p ywaj ce) 
zagranicznych flot.  
  Czas, miejsce i sk ad oraz ustawienie okr tów (jednostek pomocniczych) MW 
podczas postoju, a tak e rodzaje ugrupowa  i szyku w czasie ruchu oraz organizacj  
i dowódc  parady morskiej ustala Dowódca Generalny RSZ lub jego przedstawiciel. 
Parad  morsk  okr ty (jednostki pomocnicze) MW mog  wykonywa  podczas 
postoju (na kotwicy, beczkach) lub w czasie ruchu. 
 Okr ty (jednostki pomocnicze) MW bior ce udzia  w paradzie morskiej  
w czasie postoju ustawia si  w kolumnach z o onych z okr tów  
i jednostek pomocniczych, w liniach – wed ug klas i typów. W linii, w której stoi okr t 
flagowy MW, ustawia si  równie  okr ty zagranicznych flot. Podczas parady morskiej 

                                                 
108  Kolejno  przemieszczania si  poszczególnych pododdzia ów (pieszych i konnych) oraz pojazdów 
i statków powietrznych podczas defilady okre la si  w szczegó owym scenariuszu parady. Przed 
rozpocz ciem defilady wystawia si  w odst pie 5 kroków na wyznaczonej linii dziesi ciu o nierzy 
kierunkowych (po pi ciu w lewo i w prawo od trybuny), frontem do trasy przemarszu. Podczas 
defilady, po doj ciu na wysoko  pierwszego o nierza kierunkowego przed trybun , ka dy dowódca 
pododdzia u podaje komend : „Baczno ”, a na wysoko ci trzeciego: „Na prawo (lewo) – PATRZ”. 
Gdy defiluj cy pododdzia  minie drugiego o nierza kierunkowego za trybun , dowódca podaje 
komend : „Baczno ”, a po mini ciu pi tego kierunkowego – „Spocznij”.  
109  Orkiestra wojskowa od momentu rozpocz cia przemarszu pododdzia ów pieszych i konnych do 
chwili jego zako czenia gra „Warszawiank ” lub inne utwory, natomiast w czasie defilady pojazdów 
ko owych muzyk  marszow . Przerywa gr  w czasie przejazdu pojazdów g sienicowych. Nie gra 
równie  podczas przelotu statków powietrznych. Orkiestra wojskowa defiluje za ostatni  kolumn , 
graj c marsza. 
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w czasie postoju za ogi uczestnicz ce w niej ustawia si  na zbiórkach lub  
w „paradzie burtowej” nie pó niej ni  10 minut przed jej rozpocz ciem. Parad  
morsk  w czasie postoju przyjmuje si  z pok adu motorówki (okr tu). 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg parady: 

 z o enie meldunku o gotowo ci okr tów i jednostek pomocniczych MW do 
parady morskiej (do czekaj cego w motorówce /okr cie/ dowódcy 
przyjmuj cego parad  morsk  podp ywa na motorówce dowódca parady 
morskiej. Odbywa si  to w odleg o ci oko o 3 kabli od pierwszej linii 
rozwini tych do parady okr tów i jednostek pomocniczych MW. Dowódca 
parady sk ada dowódcy przyjmuj cemu parad  meldunek o tre ci, np.: „Panie 
...... /stopie  wojskowy/, dowódca parady ...... /stopie   
i nazwisko/ melduje, okr ty i jednostki pomocnicze Marynarki Wojennej 
gotowe do parady dla uczczenia /z okazji/ ....... /podaje cel parady/”. 
Nast pnie towarzyszy dowódcy przyjmuj cemu parad , p yn c za nim  
w szyku torowym lub przechodzi na pok ad jego motorówki /okr tu/); 

 salut armatni (po z o eniu meldunku okr t flagowy MW daje salut armatni); 
 przegl d okr tów (okr t dowódcy przyjmuj cego parad  zbli a si  do 

pierwszego okr tu pierwszej kolumny. Kiedy stewa dziobowa /rufowa/ okr tu, 
na którym jest zaokr towany dowódca przyjmuj cy parad  zrówna si  ze 
stew  dziobow  /rufow / okr tu bior cego udzia  w paradzie, dowódca okr tu 
podaje gwizdkiem oficerskim komendy: „Baczno ”, „Na praw  (lew ) – 
BURT ”, oddaje honory wraz z oficerami stoj cymi na skrzydle mostka. 
Pozosta a za oga stoi wzd u  relingu w postawie przyj tej podczas parady 
morskiej. Dowódca okr tu przyjmuj cego parad  równie  podaje gwizdkiem 
oficerskim komendy: „Baczno ”, „Na praw  (lew ) – BURT ”. Mijaj c 
trawers okr tu bior cego udzia  w paradzie podaje gwizdkiem oficerskim 
komend  „Spocznij”. Dowódca okr tu bior cego udzia  w paradzie podaje 
gwizdkiem oficerskim komend  „Spocznij”. W przypadku braku komendy 
„Spocznij” z okr tu przyjmuj cego parad , komend  „Spocznij” dowódca 
okr tu bior cego udzia  w paradzie podaje, gdy stewa rufowa okr tu 
przyjmuj cego parad  minie stew  rufow  /dziobow / okr tu bior cego udzia  
w paradzie. Ceremoni  t  powtarza si  przy ka dym okr cie stoj cym  
w kolumnie). 
 
Podczas parady morskiej w czasie ruchu uczestnicz ce w niej za ogi okr tów  

i jednostek pomocniczych MW znajduj  si  tak, jak w sytuacji opisanej powy ej. 
Parad  morsk  w czasie ruchu przyjmuje si  z pok adu okr tu (motorówki) 

zakotwiczonego na redzie b d  p yn cego kontrkursem uczestnicz cych w niej 
okr tów i jednostek pomocniczych MW. Je eli w paradzie morskiej bierze udzia  
lotnictwo morskie, przelatuje ono w odpowiednich ugrupowaniach na niskich 
pu apach – zgodnie z kierunkiem ustawienia okr tów i jednostek pomocniczych MW. 

Po zako czeniu parady jej dowódca melduje zako czenie parady dowódcy 
przyjmuj cemu parad  i towarzyszy mu do momentu przej cia na okr t flagowy MW 
lub do nabrze a portu. 
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3) PARADA LOTNICZA (POKAZ LOTNICZY)  
 

Dynamiczny pokaz statków powietrznych znajduj cych si  na wyposa eniu 
SP, WL d. i MW – zwany parad  lotnicz , organizuje si  z okazji wi ta Wojska 
Polskiego110. Parada lotnicza jest cz ci  centralnej parady wojskowej111. 

Parada lotnicza rozpoczyna centraln  parad  wojskow . Kolejno  przelotu 
statków powietrznych podyktowana jest pr dko ciami przelotowymi poszczególnych 
typów. Przestrzegana jest zasada, e parad  rozpoczynaj  samoloty odrzutowe 
nadd wi kowe, nast pnie podd wi kowe, a dalszej kolejno ci samoloty 
turbo mig owe. Parad  lotnicz  zamykaj  mig owce.  

Odmian  parady lotniczej jest okoliczno ciowy przelot samolotów lub 
mig owców, który jest zazwyczaj organizowany z okazji promocji absolwentów 

WSOSP, wi ta Si  Powietrznych oraz uroczysto ci pogrzebowych112 osób wybitnie 
zas u onych dla pa stwa i SP113.  
 
 

                                                 
110  Organizatorem parady lotniczej jest Dowódca Generalny RSZ lub jego przedstawiciel, który ustala 
liczb  statków powietrznych bior cych w niej udzia  oraz ich typy, szyki i kolejno  przelotu. 
111  Parada lotnicza mo e by  zorganizowana tak e z innej okazji. 
112  Przelot samolotów lub mig owców nad miejscem pochówku nast puje po z o eniu trumny (urny) 
do grobu (kolumbarium) i odegraniu przez tr bacza „Has a WP”. 
113  Organizatorem okoliczno ciowych przelotów samolotów lub mig owców jest Dowództwo 
Generalne RSZ. 
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ROZDZIA  IV 
 

UROCZYSTO CI W O RODKACH SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO 
 
 

1. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 
 
 

Inauguracja roku akademickiego w uczelniach wojskowych odbywa si  
podczas uroczystych zbiórek. Miejscem uroczysto ci jest zazwyczaj aula, sala 
kinowa, widowiskowa lub inne miejsce na terenie uczelni. 

Do udzia u w uroczysto ci mo na zaprosi  przedstawicieli w adz pa stwowych, 
kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych, przedstawicieli attachatów wojskowych akredytowanych 
w Polsce, organizacji pozarz dowych i kombatanckich, rektorów (przedstawicieli) 
innych uczelni, wybitnych absolwentów uczelni oraz rodziny podchor ych 
(s uchaczy) i studentów cywilnych. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy uczelni wojskowej. 
Je eli jednak mo liwo ci na to nie pozwalaj , w uroczysto ci bior  udzia  
podchor owie (s uchacze1) i studenci cywilni2 pierwszego roku studiów, delegacje 
starszych roczników podchor ych (s uchaczy) i studentów, delegacje studentów 
innych uczelni, samorz d studentów, rada naukowa (pedagogiczna) oraz kadra 
naukowo-dydaktyczna (dydaktyczna), kierownicza i dowódcza uczelni. 

Podczas uroczysto ci w adze uczelni (rektor-komendant, prorektorzy, 
dziekani, prodziekani oraz cz onkowie senatu) wyst puj  w przys uguj cych im 
strojach z insygniami pe nionych funkcji. o nierze zawodowi wyst puj  w mundurach 
galowych. 

W czasie inauguracji roku akademickiego podchor owie i studenci cywilni 
pierwszego roku studiów sk adaj  uroczyste lubowanie immatrykulacyjne3. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: poczet 
sztandarowy i orkiestra wojskowa  lub tr bacz. 
 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie uczestników uroczysto ci i zaproszonych go ci (zajmuj  oni 
wskazane miejsca, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg 
uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie rektora-komendanta z „orszakiem rektorskim”4 (tr bacz gra sygna  
„Baczno ”, dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów. 
Rektor-komendant z „orszakiem rektorskim” zajmuj  wskazane miejsca5); 

                                                 
1 Dotyczy o nierzy – s uchaczy AON. 
2 Je eli wyst puj . 
3 W czasie inauguracji roku akademickiego mo e odby  si  wr czenie dyplomów uzyskania stopni 
naukowych. Mo e równie  odby  si  lubowanie osób, które uzyska y stopie  naukowy doktora. 
4 „Orszak rektorski” – cz onkowie Senatu uczelni, dziekani, rektorzy innych uczelni lub ich 
reprezentanci, prorektorzy. 
5 Rektor-komendant oraz prorektorzy (Komenda uczelni) zajmuj  miejsca za sto em prezydialnym, 
pozostali cz onkowie „Orszaku rektorskiego” zajmuj  miejsca z ty u za Komend  uczelni, z tym, e 
rektorzy innych uczelni (ich przedstawiciele) zajmuj  miejsca najbli sze. 
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 wprowadzenie sztandaru oraz odegranie hymnu RP (dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, 
poczet sztandarowy maszeruje na wyznaczone miejsce, zatrzymuje si   
i oddaje honory, orkiestra wojskowa gra hymn RP6); 

 przemówienie inauguracyjne rektora-komendanta (rektor-komendant wita 
uczestników uroczysto ci, wyg asza okoliczno ciowe przemówienie, podczas 
którego dokonuje ogólnego podsumowania dzia alno ci uczelni w minionym 
roku akademickim i przedstawia g ówne zamierzenia na rok nast pny. Na 
zako czenie swojego przemówienia wyg asza formu  otwarcia nowego roku 
akademickiego: „Rok akademicki …. /podaje rok/ uwa am za otwarty”);  

 lubowanie immatrykulacyjne7 (uczestnicy uroczysto ci wstaj , rektor-
komendant /prorektor/ odczytuje tekst lubowania, który powtarzaj  
podchor owie i studenci cywilni pierwszego roku. Po odczytaniu tekstu 
lubowania nast puje od piewanie przez studentów „Hymnu do mi o ci 

Ojczyzny” lub innej pie ni oddaj cej charakter akademii (uczelni). Nast pnie 
rektor-komendant /prorektor/ og asza przyj cie nowych studentów. Uczestnicy 
uroczysto ci zajmuj  miejsca siedz ce);  

 wr czenie indeksów delegacji podchor ych (s uchaczy8) i studentów 
cywilnych pierwszego roku studiów9 (dowódca uroczysto ci podaje komend  
do wyst pienia delegacji oraz zaprasza rektora-komendanta do wr czenia 
indeksów. Delegacja wyst puje na wyznaczone miejsce. Rektor-komendant 
podchodzi do delegacji i wr cza indeksy. Podchor owie /s uchacze/ 
odpowiadaj  „Ku chwale Ojczyzny”, a studenci cywilni „Dzi kuj ”. Po 
wr czeniu indeksów cz onkowie delegacji wracaj  na swoje miejsca); 

 od piewanie pie ni „Gaudeamus Igitur”10 (dowódca uroczysto ci zapowiada 
pie  „Gaudeamus Igitur”. Uczestnicy uroczysto ci wstaj  z miejsc, 
a podchor owie /s uchacze/ i studenci cywilni pierwszego roku studiów 
piewaj  pie ); 

 przemówienia okoliczno ciowe zaproszonych go ci i Przewodnicz cego 
Samorz du Studentów;  

 przedsi wzi cia okoliczno ciowe11 (odczytanie decyzji /rozkazów/, wr czenie 
odznacze  i wyró nie  za dzia alno  dydaktyczn , naukowo-badawcz  
i publikacyjn  oraz w dziedzinie przodownictwa i wspó zawodnictwa itp. 
Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia wyró nionych, którzy 
po otrzymaniu wyró nie  wst puj  na swoje miejsca); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza miejsce uroczysto ci); 

 og oszenie przerwy (dowódca uroczysto ci zaprasza wszystkich go ci 
siedz cych za sto em prezydialnym do zaj cia miejsc na widowni); 

                                                 
6  W przypadku braku orkiestry hymn RP nale y odtworzy  z aparatury nag a niaj cej. 
7  Nie dotyczy o nierzy – s uchaczy AON. 
8  Dotyczy o nierzy – s uchaczy AON. 
9  Pozosta ym podchor ym (s uchaczom) i studentom cywilnym pierwszego roku studiów indeksy 
wr czaj  dziekani poszczególnych wydzia ów podczas odr bnych uroczysto ci. 
10 Podczas uroczysto ci piewa si  pierwsz  i czwart  zwrotk  pie ni „Gaudeamus Igitur” zawart   
w za czniku nr 7. 
11 Przed przedsi wzi ciami okoliczno ciowymi mo e zosta  przedstawione sprawozdanie                       
z dzia alno ci naukowej za miniony rok akademicki. 
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 wyg oszenie wyk adu inauguracyjnego (przedstawiciel uczelni lub zaproszony 
go  wyg asza wyk ad inauguracyjny); 

 zako czenie uroczysto ci12. 
 

 
2. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 
 

Inauguracja roku szkolnego w szko ach podoficerskich odbywa si  w ramach 
uroczystego apelu. Miejscem uroczysto ci jest plac apelowy w o rodku szkolnictwa 
wojskowego.  

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy szko y. Ponadto do 
udzia u w uroczysto ci mo na zaprosi  prze o onych, przedstawicieli w adz 
pa stwowych, administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw 
wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, przedstawicieli 
innych szkó  oraz rodziny kadetów.  

Podczas inauguracji roku szkolnego kadeci sk adaj  uroczyste lubowanie.  
Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: kompania 

honorowa i orkiestra wojskowa. 
 

PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 przemówienie komendanta szko y podoficerskiej (komendant wita uczestników 
uroczysto ci i wyg asza przemówienie okoliczno ciowe); 

 uroczyste lubowanie (dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
pododdzia u kadetów sk adaj cych lubowanie. Po wyst pieniu pododdzia u 
podaje komend : „Do – LUBOWANIA”. Komendant szko y odczytuje tre  
lubowania, któr  kadeci g o no i wyra nie powtarzaj . Po odczytaniu tekstu 
lubowania dowódca uroczysto ci podaje komend : „Po – LUBOWANIU” 

oraz komendy do wst pienia do szyku pododdzia u kadetów sk adaj cych 
lubowanie); 

 przemówienia okoliczno ciowe zaproszonych go ci; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

przegrupowania pododdzia ów do defilady, dowódcy pododdzia ów wydaj  
komendy do marszu); 

 defilada;  
 zako czenie uroczysto ci. 

 
W przypadku wyst pienia niesprzyjaj cych warunków atmosferycznych 

inauguracj  roku szkolnego w szkole podoficerskiej mo na zorganizowa   
w zamkni tym pomieszczeniu (w sali tradycji, ceremonialnej, kinowej, widowiskowej, 
auli) w ramach uroczystej zbiórki. 
 
 
 
                                                 
12 W dniu inauguracji roku akademickiego w uczelni mo na zorganizowa  przedsi wzi cia  
o charakterze sportowym i kulturalno-o wiatowym. 
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3. „DZIE  PODCHOR EGO” 
 
  „Dzie  Podchor ego" obchodzi si  uroczy cie w uczelniach wojskowych. 
Spo ród przoduj cych podchor ych wyznacza si  na ten dzie  honorow  s u b  
wewn trzn 13.  

Na posterunku honorowym, np. przy pomniku patrona szko y wystawia si  
dwóch wartowników ze sk adu warty honorowej. Mo na równie  wystawi  z niej 
wartownika przy wej ciu g ównym lub w innym reprezentacyjnym miejscu uczelni14.  

W przeddzie  wi ta, w godzinach wieczornych, na terenie uczelni organizuje 
si  uroczysty apel lub capstrzyk15. W porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub 
samorz dowymi miasta, w którym uczelnia stacjonuje, uroczysto  mo na 
zorganizowa  w innym miejscu, np. na rynku miejskim b d  w miejscu 
upami tniaj cym tradycje or a polskiego16. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy uczelni wojskowej. 
Ponadto do udzia u w uroczysto ci mo na zaprosi  przedstawicieli w adz 
pa stwowych, kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich, wybitnych absolwentów i pracowników naukowych 
uczelni oraz m odzie  szkoln  i akademick . 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: kompania 
honorowa, orkiestra wojskowa i posterunki honorowe. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie pododdzia ów, honorowej s u by wewn trznej i podchor ych 
nios cych pochodnie (wszyscy zajmuj  wyznaczone miejsca na placu); 

 przybycie o nierzy i pracowników wojska uczelni (przybyli zajmuj  
wyznaczone miejsca, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom 
przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie zaproszonych go ci (zaproszeni go cie zajmuj  miejsca na trybunie 
honorowej); 

 wprowadzenie kompanii honorowej i orkiestry wojskowej (dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów, kompania honorowa  
i orkiestra wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie rektora-komendanta (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów. Rektor-komendant 
przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci, podchodzi do sztandaru  
i oddaje honory, wita si  z podchor ymi, nast pnie podchodzi do trybuny, 
wita si  z go mi honorowymi i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

                                                 
13 Honorow  s u b  wewn trzn  wyznacza si  w sk adzie: honorowy oficer dy urny uczelni, warta 
honorowa (dowódca warty – pe ni cy jednocze nie obowi zki rozprowadzaj cego, wartownicy oraz 

cznicy – stanowi cy jednocze nie poczet honorowego oficera dy urnego szko y). 
14 Honorow  s u b  wewn trzn  mo na pe ni  w replikach polskiego umundurowania historycznego  
z okresu Powstania Listopadowego. Honorowy oficer dy urny uczelni i honorowy dowódca warty s  
uzbrojeni w szable, wartownicy w karabiny z bagnetami, cznicy natomiast wyst puj  bez broni. 
15 Honorow  s u b  wewn trzn  podczas uroczystego apelu lub capstrzyku ustawia si  za kompani  
honorow . 
16 Podczas uroczystego apelu lub capstrzyku mo na, we wspó pracy z grupami rekonstrukcji 
historycznej, zorganizowa  rekonstrukcj  wydarze  Nocy Listopadowej. 
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 podniesienie flagi pa stwowej RP na maszt (poczet flagowy wyst puje  
z szyku, podchodzi do masztu, flagowy przypina flag . Orkiestra wojskowa gra 
hymn RP, flagowy podnosi flag  na maszt); 

 przemówienie rektora-komendanta (rektor-komendant wita uczestników 
uroczysto ci i wyg asza przemówienie okoliczno ciowe); 

 cz  okoliczno ciowa apelu lub capstrzyku (odczytanie okoliczno ciowego 
rozkazu rektora-komendanta. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia wyró nionych. Po wr czeniu wyró nie  dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wst pienia wyró nionych do szyku); 

 wyst pienie honorowej s u by wewn trznej (dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wyst pienia honorowej s u by wewn trznej. Na komend  
honorowego oficera dy urnego uczelni, honorowa s u ba wewn trzna 
wyst puje przed front szyku. Nast pnie honorowy oficer dy urny uczelni 
maszeruje w kierunku trybuny, salutuje szabl  i melduje rektorowi- 
-komendantowi gotowo  honorowej s u by wewn trznej do odprawy, po 
czym salutuje szabl , wykonuje w ty  zwrot i maszeruje na prawe skrzyd o 
honorowej s u by wewn trznej. W tym samym czasie cznicy wyst puj   
z szyku, maszeruj  z p on cymi pochodniami i ustawiaj  si  po obu stronach 
trybuny w wyznaczonych miejscach); 

 przeprowadzenie odprawy s u b i zaprzysi enie honorowej s u by  
wewn trznej (honorowy oficer dy urny uczelni wyst puje z szyku i prowadzi 
odpraw  s u b zgodnie z regulaminem, z tym, e nie dokonuje jej przegl du  
i po zaprzysi eniu s u by nie wzywa jej dowódcy. Dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do przyj cia postawy zasadniczej, a honorowy oficer dy urny 
uczelni dokonuje zaprzysi enia zapowiedzi : „S u ba Wartownicza”. 
Tr bacz gra sygna  „S u ba Wartownicza” 17).  

 odprowadzenie honorowej s u by wewn trznej do miejsca pe nienia s u by 
(honorowy oficer dy urny uczelni wydaje rozkaz do odprowadzenia honorowej 
s u by wewn trznej, któr  honorowy dowódca warty odprowadza poza teren 
placu do miejsca pe nienia s u by); 

 symboliczne przekazanie podchor ym w adzy w uczelni (rektor-komendant 
schodzi z trybuny, podchodzi do stolika, bierze z niego szabl  – stanowi c  
symbol przej cia w adzy w uczelni i wr cza j  podchor emu – honorowemu 
rektorowi-komendantowi uczelni. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia etatowej kadry, która maszeruje w stron  trybuny i ustawia si  
w wyznaczonych miejscach. Nast pnie dowódca uroczysto ci przekazuje 
dowodzenie uroczysto ci  podchor emu – honorowemu oficerowi 
dy urnemu uczelni, który podaje komend  do wyst pienia z szyku 
wyznaczonych podchor ych i zaj cia miejsc dowódców pododdzia ów, co 
symbolizuje przej cie dowodzenia w pododdzia ach); 

 odczytanie ordonansu – specjalnego rozkazu (po zaj ciu miejsc przez 
podchor ych, nast puje odczytanie przez honorowego oficera dy urnego 
ordonansu); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”;  
 przegrupowanie do defilady (honorowy oficer dy urny uczelni podaje komend  

do przegrupowania pododdzia ów do defilady, honorowi dowódcy 
pododdzia ów wydaj  komendy do marszu); 
 

                                                 
17 Po zaprzysi eniu mo e nast pi  pokaz sztucznych ogni. 
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 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci (honorowy oficer dy urny uczelni melduje 

honorowemu komendantowi uczelni jej zako czenie)18. 
 
 
4. „DZIE  KADETA” 
 
 „Dzie  Kadeta”19 obchodzi si  uroczy cie w o rodkach szkolnictwa 
wojskowego. W tym dniu na placu apelowym organizowany jest uroczysty apel,  
w którym bierze udzia  ca y stan osobowy szko y podoficerskiej. Uroczysto  mo na 
po czy  z apelem pami ci. 
 W porozumieniu z w adzami administracyjnymi lub samorz dowymi miasta 
uroczysty apel mo na zorganizowa  w innym miejscu, np. na rynku miejskim b d  
w miejscu upami tniaj cym tradycje or a polskiego. 
 Do udzia u w uroczysto ci mo na zaprosi  prze o onych, przedstawicieli w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji 
pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, wybitnych absolwentów szko y 
podoficerskiej oraz m odzie  szkoln . 
 Je eli na terenie o rodka szkolnictwa wojskowego znajduje si  pomnik (tablica 
pami tkowa) upami tniaj cy patrona szko y podoficerskiej, wystawia si  przy nim 
posterunek honorowy oraz sk ada wie ce i wi zanki. 

Wojskowa asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: kompania 
honorowa, orkiestra wojskowa i posterunek honorowy. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie pododdzia ów (pododdzia y zajmuj  wyznaczone miejsca na 
placu); 

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni miejsca na trybunie honorowej 
narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 wprowadzenie kompanii honorowej i orkiestry wojskowej (dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów, kompania honorowa  
i orkiestra wojskowa zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 przybycie komendanta szko y podoficerskiej (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, 
dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów. Orkiestra 
wojskowa gra marsza powitalnego, komendant szko y przyjmuje meldunek od 
dowódcy uroczysto ci, podchodzi do sztandaru i oddaje honory, wita si   
z kadetami, nast pnie podchodzi do trybuny, wita si  z go mi honorowymi  
i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 podniesienie flagi pa stwowej RP na maszt (poczet flagowy wyst puje  
z szyku, podchodzi do masztu, flagowy przypina flag . Orkiestra wojskowa gra 
hymn RP, flagowy podnosi flag  na maszt); 

 przemówienie komendanta szko y podoficerskiej (komendant wita uczestników 
uroczysto ci i wyg asza przemówienie okoliczno ciowe); 

                                                 
18 Po zako czeniu oficjalnej cz ci uroczysto ci mog  si  odby  przedsi wzi cia o charakterze 
sportowym i kulturalno-o wiatowym. Ponadto wyznaczona delegacja uczelni mo e z o y  kwiaty przed 
pomnikiem patrona uczelni lub w innym miejscu pami ci narodowej. 
19 „Dzie  Kadeta” obchodzony jest w dniu 21 maja ( wi to Korpusu Kadetów). 
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 wr czenie wyró nie  (odczytanie okoliczno ciowego rozkazu komendanta 
szko y. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia wyró nionych 
kadetów. Komendant szko y wr cza wyró nienia i wraca na trybun . 
Nast pnie dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia 
wyró nionych); 

 przemówienia okoliczno ciowe; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”;  
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci20. 

 
 

5. ZAKO CZENIE STUDIÓW (NAUKI) W O RODKACH SZKOLNICTWA 
WOJSKOWEGO  
 
1) WR CZENIE DYPLOMÓW ( WIADECTW) UKO CZENIA UCZELNI 

(SZKÓ ) WOJSKOWYCH ORAZ PATENTÓW OFICERSKICH  
 
Uroczysto  zako czenia studiów w uczelniach wojskowych oraz nauki  

w szko ach podoficerskich mo na zorganizowa  w formie uroczystego apelu na  
placu apelowym lub w ramach uroczystej zbiórki w auli, sali kinowej, widowiskowej 
lub w innym miejscu na terenie o rodka szkolnictwa wojskowego.  

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy uczelni (szko y) 
wojskowej. Ponadto do udzia u w uroczysto ci mo na zaprosi  przedstawicieli w adz 
pa stwowych, kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich, wybitnych absolwentów uczelni (szkó ), przedstawicieli 
innych uczelni (szkó ) oraz rodziny absolwentów.  

Uroczysto  organizowana jest w przeddzie  promocji na pierwszy stopie  
oficerski (podoficerski). Dokonuje si  wówczas uroczystego wr czenia absolwentom 
uczelni – dyplomów uko czenia uczelni i patentów oficerskich, a absolwentom szkó  
podoficerskich – wiadectw uko czenia szko y21.  

Dyplomy i wyró nienia wr cza rektor-komendant uczelni (komendant szko y 
podoficerskiej). 

Do udzia u w uroczysto ci mo na wyznaczy  wojskow  asyst  honorow , 
któr  w przypadku uroczystego apelu stanowi kompania honorowa i orkiestra 
wojskowa, a podczas uroczystej zbiórki – poczet sztandarowy i orkiestra wojskowa 
lub tr bacze. 

 
 
 
 

 
                                                 
20 Po zako czeniu oficjalnej cz ci uroczysto ci w szkole podoficerskiej organizuje si  przedsi wzi cia 
o charakterze sportowym i kulturalno-o wiatowym. Ponadto wyznaczona delegacja szko y mo e 
z o y  kwiaty przed pomnikiem patrona szko y (tablic  pami tkow ) lub w innym miejscu pami ci 
narodowej. 
21 W uzasadnionych przypadkach wr czenia patentów oficerskich mo e dokona  wyznaczony przez 
Ministra ON przedstawiciel kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej lub Si  Zbrojnych RP. 
Uroczysto ci takie mo na organizowa  w jednostkach i instytucjach wojskowych w formie uroczystego 
apelu lub zbiórki. 
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ  
Przebieg uroczysto ci z udzia em kompanii honorowej i orkiestry wojskowej: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 powitanie przyby ych go ci przez rektora-komendanta uczelni (komendanta 
szko y podoficerskiej) – (wita on go ci honorowych i uczestników uroczysto ci 
oraz wyg asza okoliczno ciowe przemówienie); 

 odczytanie rozkazu rektora-komendanta uczelni (komendanta szko y 
podoficerskiej) o zako czeniu nauki oraz postanowie  (decyzji, rozkazów)  
o wyró nieniach (wyznaczona osoba odczytuje stosowne postanowienia 
/decyzje, rozkazy/); 

 ceremonia wr czenia dyplomów ( wiadectw) uko czenia uczelni (szko y)  
z wyró nieniem i wyró nie  (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia wyró nionych absolwentów. Prymus uczelni /szko y/ i wyró nieni 
wyst puj  na wyznaczone miejsca. Rektor-komendant /komendant szko y/ 
wr cza wyró nienia i sk ada gratulacje. Dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wst pienia wyró nionych, którzy po odebraniu wyró nie  
powracaj  na swoje miejsca); 

 ceremonia wr czenia dyplomów ( wiadectw) uko czenia uczelni (szko y) 
pozosta ym absolwentom (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia pozosta ych absolwentów, którzy wyst puj  na wyznaczone 
miejsca. Rektor-komendant /komendant szko y/ wr cza dyplomy / wiadectwa/ 
oraz sk ada gratulacje. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia 
wyró nionych, którzy po odebraniu wyró nie  powracaj  na swoje miejsca); 

 z o enie gratulacji przez rektora-komendanta uczelni (komendanta szko y 
podoficerskiej); 

 przemówienie przedstawiciela absolwentów (przedstawiciel absolwentów 
sk ada podzi kowania); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ  
Przebieg uroczysto ci z udzia em pocztu sztandarowego i orkiestry wojskowej lub 
tr bacza. 

Uroczysto  do momentu wprowadzenia sztandaru i odegrania hymnu RP 
przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystej zbiórki. Po jego odegraniu odbywa 
si : 

 powitanie przyby ych przez rektora-komendanta uczelni (komendanta szko y 
podoficerskiej) – (rektor-komendant /komendant szko y/ wita go ci 
honorowych i uczestników uroczysto ci oraz wyg asza okoliczno ciowe 
przemówienie);  

 odczytanie rozkazu rektora-komendanta uczelni (komendanta szko y 
podoficerskiej) o zako czeniu nauki oraz postanowie  (decyzji, rozkazów)  
o wyró nieniach (wyznaczona osoba odczytuje stosowne postanowienia 
/decyzje, rozkazy/); 

 ceremonia wr czenia dyplomów ( wiadectw) uko czenia uczelni (szko y)  
z wyró nieniem i wyró nie  (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
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wyst pienia wyró nionych. Prymus uczelni /szko y/ i wyró nieni wyst puj  na 
wyznaczone miejsce. Rektor-komendant /komendant szko y/ wr cza 
wyró nienia i sk ada gratulacje. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wst pienia wyró nionych, którzy powracaj  na swoje miejsca); 

 ceremonia wr czenia dyplomów ( wiadectw) uko czenia uczelni (szko y) 
pozosta ym absolwentom (wyst puj  oni na wyznaczone miejsce. Rektor- 
-komendant /komendant szko y/ wr cza dyplomy / wiadectwa/ i sk ada 
gratulacje. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia 
wyró nionych, którzy powracaj  na swoje miejsca); 

 z o enie gratulacji przez rektora-komendanta uczelni (komendanta szko y 
podoficerskiej); 

 przemówienie przedstawiciela absolwentów (przedstawiciel absolwentów 
sk ada podzi kowania); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 odprowadzenie sztandaru; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

2) PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIE  OFICERSKI  
 

Promocj  absolwentów uczelni wojskowych organizuje si  na placu apelowym 
uczelni lub w uzgodnieniu z w adzami administracyjnymi regionu, na g ównym placu 
miasta, w którym uczelnia stacjonuje, albo w innym miejscu zwi zanym z tradycjami 
or a polskiego. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy uczelni wojskowej. 
Ponadto do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  przedstawicieli w adz pa stwowych, 
kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, 
wybitnych absolwentów uczelni oraz rodziny promowanych absolwentów. 

Aktu promowania na pierwszy stopie  oficerski dokonuje szef SG WP lub jego 
przedstawiciel.  

Podczas promocji prymus uczelni wojskowej otrzymuje honorow  bro  bia                  
– wyró nienie przyznane przez Prezydenta RP22. 

Promowania dokonuje si  na specjalnie do tego celu przygotowanym 
pode cie, z którego prawej strony umieszcza si  stolik z szabl  (pa aszem) dla 
promuj cego oraz honorow  bro  bia  dla prymusa. Pododdzia  absolwentów 
ustawia si  w kolumnie, naprzeciwko podestu.  

Je eli w ród promowanych s  przedstawiciele korpusu osobowego, którym do 
munduru galowego przys uguje kordzik, to na stoliku uk ada si  kordziki, które 
bezpo rednio po akcie promocji wr cza rektor-komendant uczelni. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

                                                 
22 Prymus otrzymuje szabl  honorow  lub pa asz honorowy. 
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 powitanie przyby ych go ci przez rektora-komendanta uczelni (rektor- 
-komendant wita go ci honorowych i uczestników uroczysto ci oraz wyg asza 
okoliczno ciowe przemówienie); 

 odczytanie postanowienia o mianowaniu na pierwszy stopie  oficerski 
(wyznaczona osoba odczytuje postanowienie o mianowaniu na pierwszy 
stopie  oficerski); 

 wyst pienie pocztu sztandarowego i tr baczy (dowódca uroczysto ci podaje 
komendy do wyst pienia pocztu sztandarowego i tr baczy. Poczet i tr bacze 
maszeruj  do podestu i zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wyst pienie pododdzia u promowanych absolwentów (dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wyst pienia pododdzia u promowanych absolwentów.  
W tym czasie promuj cy schodzi z trybuny, podchodzi do stolika i praw  r k  
bierze szabl  /pa asz/ oraz zajmuje miejsce na pode cie. Szabl  /pa asz/ ma 
w po o eniu „Na rami ”. Dowódca pododdzia u promowanych absolwentów 
maszeruje na wyznaczone miejsce obok podestu i staje przed mikrofonem);  

 promocja absolwentów (dowódca pododdzia u promowanych absolwentów 
podaje komend  do wyst pienia prymusa: „Do – PROMOCJI”. Tr bacz gra 
sygna  „Do promocji”. Prymus maszeruje do rodka podestu, wst puje na 
niego i kl ka na prawe kolano, opieraj c d o  lewej r ki na udzie lewej nogi 
ko cami palców na równi z kolanem. Promuj cy staje przed prymusem  
z szabl  /pa aszem/ i wyg asza formu : „W imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej mianuj  Pana /Pani / podporucznikiem Wojska 
Polskiego /podporucznikiem Marynarki Wojennej/”, dotyka piórem szabli 
/pa asza/ lewego ramienia prymusa /grzbiet szabli lub pa asza skierowany  
w stron  szyi promowanego/, po czym przek ada szabl  /pa asz/ do lewej r ki 
w po o enie „Na rami ” /trzyma jej r koje  jak w czasie d ugiego marszu/. 
Prymus wstaje i przyjmuje postaw  zasadnicz , promuj cy podaje mu r k , 
mówi c: „Gratuluj  Panie poruczniku /Pani porucznik/”. Prymus 
odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. Promuj cy przek ada szabl  /pa asz/ do 
prawej r ki nie zmieniaj c jej po o enia. Nast pnie, je eli prymusowi 
przys uguje kordzik, podchodzi do niego rektor-komendant i go wr cza. 
Wr czaj c kordzik rektor-komendant trzyma go obur cz na jego ko cach na 
wyci gni tych przed siebie r kach. Prymus chwyta go lew  d oni  w taki 
sposób, aby w o y  j  pomi dzy d onie wr czaj cego, który w tym momencie 
mówi: „Gratuluj  Panie poruczniku (Pani porucznik)”. Prymus odpowiada: 
„Ku chwale Ojczyzny” i opuszcza lew  d o  z kordzikiem wzd u  cia a. 
Nast pnie dowódca pododdzia u absolwentów podaje komend : „Do – 
PROMOCJI” dla pierwszej zmiany absolwentów. Prymus wykonuje w lewo 
zwrot, maszeruje wzd u  podestu, zachodzi w marszu w lewo i maszeruje na 
ogon kolumny pododdzia u absolwentów. W tym czasie tr bacz gra sygna  
„Do promocji” (powtarzaj  to po ka dej zmianie), pierwsza zmiana 
absolwentów maszeruje do podestu i powtarza wszystkie czynno ci prymusa. 
Pododdzia  absolwentów wykonuje krok na wprost. Promuj cy wyg asza 
formu : „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mianuj  Panów 
/Panie lub Panie i Panów/ podporucznikami Wojska Polskiego”, nast pnie 
przechodzi na prawe skrzyd o zmiany i kolejno promuje absolwentów, 
powtarzaj c czynno ci takie, jak przy promowaniu prymusa. Po promowaniu 
ca ej zmiany promuj cy przek ada szabl  /pa asz/ do prawej r ki, nie 
zmieniaj c jej po o enia i wraca na rodek podestu. Nast pnie rektor- 
-komendant mo e wr czy  nowo promowanym absolwentom kordziki. 
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Wr czaj c kordzik rektor-komendant trzyma go obur cz na jego ko cach na 
wyci gni tych przed siebie r kach. Nowo promowany chwyta go lew  d oni   
w taki sposób, aby w o y  j  pomi dzy d onie wr czaj cego, który w tym 
momencie mówi: „Gratuluj  Panie poruczniku (Pani porucznik)”. Nowo 
promowany odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny” i opuszcza lew  d o   
z kordzikiem wzd u  cia a. Nast pnie dowódca pododdzia u absolwentów 
podaje komend : „Do – PROMOCJI” dla kolejnej zmiany absolwentów. 
Zmiana promowanych na t  komend  wykonuje zwrot (pó  zmiany w lewo,  
a pó  zmiany w prawo) i maszeruje wzd u  podestu, zachodzi w marszu  
w prawo i w lewo i maszeruje na ogon kolumny pododdzia u absolwentów. Po 
wst pieniu do szyku ka dy promowany ods ania oznaki stopnia, zdejmuj c 
zas ony z naramiennika lub r kawa. Po zako czeniu promocji promuj cy 
k adzie szabl  /pa asz/ na stolik i wraca na rodek podestu); 

 ceremonia wr czenia wyró nie  (wyznaczona osoba odczytuje postanowienie 
Prezydenta RP o wyró nieniu prymusa – honorow  broni  bia . Dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia prymusa, który po wyst pieniu  
z szyku maszeruje do rodka podestu i wchodzi na niego. Przedstawiciel 
Prezydenta RP lub promuj cy bierze obur cz ze stolika /lub od osoby 
asystuj cej/ honorow  bro  bia , trzymaj c pochw  w prawej,  
a r koje  w lewej r ce, wr cza j  wyró nionemu jednocze nie wypowiadaj c 
formu : „W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wr czam Panu 
porucznikowi /Pani porucznik/ „Szabl  Honorow  Wojska Polskiego 
/Pa asz Honorowy Marynarki Wojennej/”. Otrzymuj cy przyjmuje honorow  
bro  bia  obur cz, chwytaj c r koje  w praw , a pochw  w lew  r k . 
Nast pnie praw  r k  wysuwa ja z pochwy na d ugo  kartusza, podnosi do 
wysoko ci ust i ca uje g owni  w miejscu umieszczenia wizerunku or a, po 
czym opuszcza do poprzedniej wysoko ci i zdecydowanym ruchem wsuwa do 
pochwy. Trzymaj c nadal obur cz szabl  /pa asz/ odpowiada: „Ku chwale 
Ojczyzny”. Nast pnie prymus przesuwa lew  r k  wzd u  pochwy pod 
r koje , opuszcza szabl  /pa asz/ wzd u  uda lewej nogi i na komend  
dowódcy uroczysto ci wst puje do szyku. Wyznaczona osoba odczytuje inne 
postanowienia /decyzje, rozkazy/ o wyró nieniach. Dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wyst pienia wyró nionych. Wyró nieni wyst puj  na 
wyznaczone miejsce. Promuj cy, któremu asystuje o nierz podaj cy 
wyró nienia, wr cza je i sk ada gratulacje, a nast pnie wraca na trybun  
honorow . Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia 
wyró nionych, którzy powracaj  na swoje miejsca w szyku); 

 uroczyste lubowanie (dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
delegacji nowo mianowanych oficerów do z o enia lubowania. Trzyosobowa 
delegacja maszeruje do podestu i zatrzymuje si  przed nim. Dowódca 
uroczysto ci podaje komendy do oddania honorów, oficer stoj cy po rodku 
odczytuje tekst lubowania, który wszyscy absolwenci powtarzaj 23. Po 
z o eniu lubowania przez absolwentów tr bacz gra „Has o WP”, a nast pnie 
zostaje od piewany „Hymn do mi o ci Ojczyzny”24, po czym delegacja 
nowo mianowanych oficerów wst puje do szyku. Dowódca uroczysto ci 

                                                 
23 W Wy szej Szkole Oficerskiej Si  Powietrznych po z o eniu lubowania nast puje przelot klucza 
samolotów nad miejscem uroczysto ci. Ponadto w uczelniach mo na zorganizowa  pokaz sztucznych 
ogni. 
24 Podczas uroczysto ci piewa si  pierwsz  zwrotk  hymnu. Jego tekst zawiera za cznik nr 8. 
Podczas uroczysto ci piewa si  pierwsz  zwrotk  hymnu. 
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podaje komendy do wst pienia do szyku pododdzia u promowanych,  
a nast pnie pocztu sztandarowego i tr baczy); 

 b ogos awie stwo25 (kapelan udziela o nierzom b ogos awie stwa26, po czym 
dowódca uroczysto ci podaje komend  do przyj cia postawy swobodnej); 

 przemówienie promuj cego oraz zaproszonych go ci; 
 przemówienie prymusa; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

przegrupowania pododdzia ów do defilady, dowódcy pododdzia ów wydaj  
komendy do marszu. Pododdzia  nowo promowanych absolwentów pozostaje 
na miejscu); 

 z o enie gratulacji nowo promowanym absolwentom (dowódca uroczysto ci 
podaje komendy do sformowania przez pododdzia  nowo promowanych 
absolwentów szyku do przyj cia gratulacji. Najbli si i rodziny podchodz  do 
nowo promowanych oficerów i sk adaj  im gratulacje. Po z o eniu gratulacji 
dowódca uroczysto ci podaje komend  do przegrupowania pododdzia u nowo 
promowanych do defilady); 

 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci27. 

 
 W Ordynariacie Polowym WP, Prawos awnym Ordynariacie WP, oraz 
Ewangelickim Duszpasterstwie Wojskowym promocja na pierwszy stopie  oficerski 
mo e odby  si  w sali konferencyjnej, sali odpraw lub innym miejscu.  

Do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  przedstawicieli kierownictwa MON i SZ 
RP, duszpasterstw cywilnych i wojskowych oraz rodziny promowanych. 

Aktu promowania kapelanów wojskowych na pierwszy stopie  oficerski 
dokonuje Szef SG WP, jego przedstawiciel lub Biskup Polowy WP, Prawos awny 
Ordynariusz WP, Ewangelicki Biskup Wojskowy.  

Uroczysto  przebiega zgodnie z zasadami dotycz cymi promocji w uczelni 
wojskowej. Na stoliku wyk ada si  szabl  (pa asz) dla promuj cego. Je eli w ród 
promowanych s  przedstawiciele korpusu osobowego, którym do munduru galowego 
przys uguje kordzik, to uk ada si  go na stoliku i wr cza bezpo rednio po akcie 
promocji. Zamiast podestu do promocji wyk ada si  dywan. 

Wojskow  asyst  honorow  w uroczysto ci stanowi poczet sztandarowy  
i tr bacz.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie uczestników uroczysto ci i osób promowanych (zajmuj  oni 
wyznaczone miejsca, narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom 
przebieg uroczysto ci oraz wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie promuj cego (dowódca uroczysto ci sk ada meldunek, promuj cy 
wita si  z przyby ymi i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 wprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wprowadzenia sztandaru: „Sztandar – WPROWADZI ”, poczet sztandarowy 

                                                 
25 Tekst b ogos awie stwa o nierzy po promocji oficerskiej zawiera za cznik nr 6. 
26 W przypadku uczestniczenia w uroczysto ci kapelanów kilku duszpasterstw, b ogos awie stwa 
udzielane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci. 
27 Po zako czeniu promocji mo na zorganizowa  spotkanie okoliczno ciowe z nowo promowanymi 
absolwentami. Dzie  mo e zako czy  si  balem promocyjnym.  
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maszeruje na wyznaczone miejsce, zatrzymuje si  i oddaje honory, tr bacz 
gra „Has o WP”); 

 uroczysta promocja i lubowanie28; 
 przemówienie promuj cego; 
 przemówienie przedstawiciela promowanych; 
 odprowadzenie sztandaru (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 

odprowadzenia sztandaru: „Sztandar – ODPROWADZI ”, poczet 
sztandarowy oddaje honory, tr bacz gra „Has o WP”, po czym poczet 
sztandarowy opuszcza sal ); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 

Promocji absolwentów Akademii Marynarki Wojennej dokonuje si  na l dzie 
lub na pok adzie okr tu. Je eli promocja odbywa si  na l dzie, to jej przebieg jest 
identyczny, jak w innych uczelniach wojskowych. 

W sytuacji, gdy promocja odbywa si  na okr cie, towarzysz  mu inne okr ty 
(jednostki pomocnicze) MW, zgodnie z rozkazem Dowódcy Generalnego RSZ. 
Wszystkie okr ty (jednostki pomocnicze) MW bior ce udzia  w uroczysto ci 
promocyjnej podnosz  wielk  gal  banderow , a za ogi okr tów stoj  na zbiórkach. 
Na nabrze u, na którym dokonuje si  promocji, frontem do zacumowanego okr tu, 
ustawiaj  si  pododdzia y w kolejno ci (od prawego skrzyd a): orkiestra wojskowa  
(w zale no ci, któr  burt  zacumowany jest okr t, na wysoko ci dziobu lub rufy                  
– flagsztoku dziobowego lub rufowego), kompania honorowa, pododdzia  
promowanych absolwentów oraz pozosta e pododdzia y. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy uczelni. Ponadto do 
udzia u w uroczysto ci zaprasza si  przedstawicieli w adz pa stwowych, 
kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych, rodowisk kombatanckich, 
rektorów (przedstawicieli) innych uczelni, wybitnych absolwentów uczelni oraz 
rodziny promowanych absolwentów. 

Aktu promowania na pierwszy stopie  oficerski dokonuje Szef SG WP lub jego 
przedstawiciel. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie pododdzia ów oraz wprowadzenie kompanii honorowej i orkiestry 
wojskowej (pododdzia y zajmuj  wyznaczone miejsca);  

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 przybycie promuj cego (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów. Orkiestra wojskowa gra 
marsza powitalnego, promuj cy przyjmuje meldunek od dowódcy 
uroczysto ci, dokonuje przegl du pododdzia ów, wita si  z o nierzami,  
a nast pnie podchodzi do trapu i razem z rektorem-komendantem wchodzi na 
pok ad okr tu29. Przy trapie na pok adzie okr tu wita ich dowódca okr tu.  Po 

                                                 
28 Promocja i lubowanie przebiega zgodnie z zasadami przyj tymi dla uroczysto ci organizowanej  
w uczelni wojskowej. 
29 Na pok adzie okr tu mo na ustawi  trybun . 
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przywitaniu z dowódc  okr tu i wart  honorow  zajmuje miejsce do 
rozpocz cia promocji); 

 uroczyste podniesienie flagi pa stwowej RP i odegranie hymnu RP; 
 powitanie go ci przyby ych na uroczysto  przez rektora-komendanta uczelni 

(wita on go ci honorowych i uczestników uroczysto ci oraz wyg asza 
okoliczno ciowe przemówienie); 

 odczytanie postanowienia o mianowaniu na pierwszy stopie  oficerski 
(wyznaczona osoba odczytuje postanowienie o mianowaniu na pierwszy 
stopie  oficerski); 

 wej cie na okr t pocztu sztandarowego i tr baczy (dowódca uroczysto ci 
podaje komendy do oddania honorów i wyst pienia pocztu sztandarowego 
oraz tr baczy. Poczet wchodzi na okr t i zajmuje wyznaczone miejsce, 
tr bacze wyst puj  z szyku orkiestry wojskowej i zajmuj  wyznaczone miejsce 
na nabrze u); 

 wej cie na okr t promowanych absolwentów (dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do wej cia na okr t promowanych absolwentów, którzy po wej ciu 
zajmuj  wyznaczone miejsce);  

 promocja absolwentów30; 
 zej cie z okr tu nowo promowanych absolwentów (po promocji nowo 

promowani czwórkami schodz  z okr tu i ustawiaj  si  w kolumnie 
czwórkowej na nabrze u, na okr cie pozostaje prymus, wyró nieni oficerowie  
i delegacja do z o enia lubowania); 

 ceremonia wr czenia wyró nie 31; 
 uroczyste lubowanie32 i od piewanie „Hymnu do mi o ci Ojczyzny”; 
 wst pienie do szyku: delegacji promowanych, pocztu sztandarowego oraz 

tr baczy (dowódca uroczysto ci podaje komend  do zej cia z okr tu delegacji 
nowo promowanych absolwentów oraz pocztu sztandarowego, którzy po 
zej ciu zajmuj  miejsca w szyku. W tym samym czasie tr bacze wst puj  do 
szyku orkiestry wojskowej); 

 b ogos awie stwo (kapelan udziela o nierzom b ogos awie stwa33, po czym 
dowódca uroczysto ci podaje komend  do przyj cia postawy swobodnej); 

 przemówienie promuj cego oraz zaproszonych go ci; 
 przemówienie prymusa; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 z o enie gratulacji nowo promowanym absolwentom i przegrupowanie do 

defilady (dowódca uroczysto ci podaje komendy do sformowania przez 
pododdzia  nowo promowanych absolwentów szyku do przyj cia gratulacji. 
Najbli si i rodziny podchodz  do nowo promowanych oficerów i sk adaj  im 
gratulacje. Po z o eniu gratulacji dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
przegrupowania wszystkich pododdzia ów do defilady; 

 defilada;  
 zako czenie uroczysto ci34. 

 

                                                 
30 Akt promocji odbywa si  w taki sam sposób, jak w innych uczelniach wojskowych.  
31 Wr czenie wyró nie  odbywa si  w taki sam sposób, jak w innych uczelniach wojskowych. 
32 Uroczyste lubowanie odbywa si  w taki sam sposób, jak w innych uczelniach wojskowych. 
33 W przypadku uczestniczenia w uroczysto ci kapelanów kilku duszpasterstw, b ogos awie stwa 
udzielane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci 
34 Po zako czeniu promocji mo na zorganizowa  spotkanie okoliczno ciowe z nowo promowanymi 
absolwentami. Dzie  mo e zako czy  si  balem promocyjnym.  
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3) PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIE  PODOFICERSKI  
 
Promocj  absolwentów szko y podoficerskiej organizuje si  na placu 

apelowym w o rodku szkolnictwa wojskowego lub w uzgodnieniu z w adzami 
administracyjnymi regionu, na g ównym placu miasta, w którym szko a stacjonuje 
albo w innym miejscu zwi zanym z tradycjami or a polskiego.  

W uroczysto ci powinien uczestniczy  ca y stan osobowy szko y 
podoficerskiej. Ponadto do udzia u w uroczysto ci zaprasza si  prze o onych, 
przedstawicieli w adz pa stwowych, administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych i kombatanckich, innych 
o rodków szkolnictwa wojskowego i cywilnego, wybitnych absolwentów szko y 
podoficerskiej oraz rodziny promowanych absolwentów.  

Aktu promowania na pierwszy stopie  podoficerski mog  dokona : Szef SG 
WP, Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant G ówny W 
oraz dyrektor komórki organizacyjnej MON w a ciwej w sprawach wojskowej s u by 
zdrowia lub ich przedstawiciele. 

Pododdzia  absolwentów ustawia si  w kolumnie, naprzeciwko podestu.  
Promocja absolwentów szko y podoficerskiej odbywa si  podobnie jak promocja na 
pierwszy stopie  oficerski, z t  ró nic , e absolwenci nie kl kaj , lecz stoj  na 
pode cie w postawie zasadniczej, a promuj cy wr cza im akty mianowania na 
stopie  podoficerski i sk ada gratulacje. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
Przebieg uroczysto ci: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej RP i odegrania 
hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po jego 
odegraniu odbywa si : 

 powitanie przyby ych przez komendanta szko y (komendant szko y wita go ci 
honorowych i uczestników uroczysto ci oraz wyg asza okoliczno ciowe 
przemówienie); 
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 odczytanie rozkazu o mianowaniu na pierwszy stopie  podoficerski 
(wyznaczona osoba odczytuje rozkaz o mianowaniu); 

 wyst pienie pocztu sztandarowego i tr bacza (dowódca uroczysto ci podaje 
komendy do wyst pienia pocztu sztandarowego i tr bacza. Poczet i tr bacz 
maszeruj  oraz zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wyst pienie pododdzia u promowanych absolwentów (dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wyst pienia pododdzia u promowanych. Promuj cy 
schodzi z trybuny i zajmuje wyznaczone miejsce); 

 promocja absolwentów (dowódca pododdzia u absolwentów podaje komend  
do wyst pienia prymusa: „Do – PROMOCJI”. Tr bacz gra sygna  „Do 
promocji”. Prymus maszeruje do podestu i staje na nim w postawie 
zasadniczej. Promuj cy staje przed prymusem i wyg asza formu : 
„W imieniu … (nazwa organu, któremu podlega szko a) mianuj  Pana 
/Pani / kapralem /matem/ Wojska Polskiego”. Nast pnie promuj cy wr cza 
akt mianowania, podaje r k  i mówi: „Gratuluj  Panie kapralu /mat/, /Pani 
kapral /mat/. Prymus odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. Dowódca 
pododdzia u absolwentów podaje komend : „Do – PROMOCJI” dla pierwszej 
zmiany absolwentów. Prymus wykonuje w lewo zwrot, maszeruje wzd u  
podestu, zachodzi w marszu w lewo i maszeruje na koniec szyku pododdzia u 
absolwentów. W tym czasie tr bacz gra sygna  „Do promocji”, pierwsza 
zmiana absolwentów maszeruje do podestu i powtarza wszystkie czynno ci 
prymusa. Pododdzia  absolwentów wykonuje krok na wprost. Promuj cy 
wyg asza formu  „W imieniu … (nazwa organu, któremu podlega szko a) 
mianuj  Panów i Panie kapralami (matami) Wojska Polskiego”, nast pnie 
przechodzi na prawe skrzyd o zmiany i kolejno promuje absolwentów, 
powtarzaj c czynno ci jak przy promowaniu prymusa. Po promowaniu ca ej 
zmiany promuj cy wraca na rodek. Dowódca pododdzia u absolwentów 
podaje komend : „Do – PROMOCJI” dla kolejnej zmiany absolwentów. 
Zmiana promowanych na t  komend  wykonuje zwrot (pó  zmiany w lewo,  
a pó  zmiany w prawo) i maszeruje wzd u  podestu, zachodzi w marszu  
w prawo i w lewo i maszeruje na koniec szyku pododdzia u absolwentów.  
W szyku ka dy promowany ods ania oznaki stopnia, zdejmuj c zas ony  
z naramiennika lub r kawa. Po zako czeniu promocji promuj cy pozostaje na 
podium, a dowódca uroczysto ci podaje komend  do wst pienia 
promowanych pododdzia ów); 

 ceremonia wr czenia wyró nie  (wyznaczona osoba odczytuje rozkazy  
o wyró nieniach. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
wyró nionych podoficerów. Wyró nieni maszeruj  w kierunku podestu i po 
wej ciu na niego zatrzymuj  si . Promuj cy wr cza wyró nienia i sk ada 
gratulacje, nast pnie wraca na trybun  honorow . Dowódca uroczysto ci 
podaje komend  do wst pienia wyró nionych, którzy powracaj  na swoje 
miejsca w szyku); 

 uroczyste lubowanie (dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia 
delegacji nowo mianowanych podoficerów do z o enia lubowania. 
Trzyosobowa delegacja maszeruje do podestu i zatrzymuje si  na nim. 
Dowódca uroczysto ci podaje komendy do oddania honorów, podoficer 
stoj cy po rodku odczytuje tekst lubowania, który wszyscy absolwenci 
powtarzaj . Po z o eniu lubowania przez absolwentów tr bacz gra „Has o 
WP”, po czym delegacja nowo mianowanych podoficerów wst puje do szyku. 
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Dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów i wst pienia 
pocztu sztandarowego oraz tr bacza na swoje miejsca w szyku); 

 b ogos awie stwo35 (kapelan udziela b ogos awie stwa36, po czym dowódca 
uroczysto ci podaje komend  do przyj cia postawy swobodnej); 

 przemówienie promuj cego oraz zaproszonych go ci; 
 przemówienie prymusa; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 z o enie gratulacji nowo promowanym (dowódca uroczysto ci podaje 

komendy do sformowania przez pododdzia  nowo promowanych szyku do 
przyj cia gratulacji. Najbli si i rodziny nowo promowanych podoficerów 
sk adaj  im gratulacje. Po z o eniu gratulacji dowódca uroczysto ci podaje 
komend  do przegrupowania pododdzia ów nowo promowanych do defilady); 

 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci37.  

                                                 
35 Tekst b ogos awie stwa o nierzy po promocji podoficerskiej zawiera za cznik nr 6. 
36 W przypadku uczestniczenia w uroczysto ci kapelanów kilku duszpasterstw, b ogos awie stwa 
udzielane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci 
37 Po zako czeniu promocji mo na zorganizowa  spotkanie okoliczno ciowe z nowo promowanymi 
absolwentami oraz przedsi wzi cia o charakterze sportowym i kulturalno-o wiatowym.  
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ROZDZIA  V 
 

UROCZYSTO CI POGRZEBOWE 
 
 

1. OGÓLNE ZASADY ORGANIZOWANIA UROCZYSTO CI POGRZEBOWYCH  
Z UDZIA EM WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ 

 
Uroczysto ci pogrzebowe ze wzgl du na rodzaj ceremonia u dziel  si  na: 

bezwyznaniowe ( wieckie) oraz wyznaniowe (np. katolicka, prawos awna, 
ewangelicka). 

Wojskow  asyst  honorow  w uroczysto ci pogrzebowej mo e stanowi 1: 
kompania honorowa (pododdzia  honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdzia  
bez pocztu sztandarowego), o nierze wyznaczeni na posterunek honorowy, 
o nierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznacze , o nierze do 

niesienia wie ców i wi zanek, o nierze do pos ugi liturgicznej, orkiestra wojskowa, 
tr bacz i werblista2. Je eli w uroczysto ciach bierze udzia  inna orkiestra (tr bacz, 
werblista), nie wchodzi ona w sk ad wojskowej asysty honorowej. 

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczysto ci pogrzebowej cz onków 
najwy szych w adz pa stwowych oraz innych osób szczególnie zas u onych dla 
pa stwa decyduje Minister ON, bior c pod uwag  charakter zas ug zmar ego. 
Podejmuj c decyzj , Minister ON mo e zasi gn  opinii rodziny zmar ego, 
organizatora uroczysto ci pogrzebowej, przewodnicz cych organizacji i rodowisk 
kombatanckich, w a ciwych organów publicznych (rz dowych lub samorz dowych) 
lub kierowników urz dów centralnych. Sk ad wojskowej asysty honorowej okre la  
w swoim rozkazie dowódca garnizonu w a ciwego dla miejsca przeprowadzenia 
uroczysto ci, maj c na uwadze posiadane mo liwo ci oraz si y i rodki b d ce  
w jego dyspozycji.  

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczysto ci pogrzebowej: 
1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzy a 

Wojskowego; 
2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolno  i niepodleg o  

Polski; 
3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami pa stwa; 
4. o nierzy w s u bie czynnej; 
5. By ych o nierzy zawodowych;  
6. Szczególnie zas u onych pracowników wojska3; 

decyduje dowódca garnizonu w a ciwego dla miejsca przeprowadzenia uroczysto ci. 
Podejmuj c decyzj , dowódca garnizonu mo e zasi gn  opinii rodziny zmar ego, 
organizatora uroczysto ci pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, 
przewodnicz cych organizacji i rodowisk kombatanckich, w a ciwych organów 
publicznych (rz dowych lub samorz dowych) lub kierowników urz dów centralnych.  

 

                                                 
1  Dowódca garnizonu kieruj cy wojskow  asyst  honorow  do udzia u w ceremonii pogrzebowej 
ustala jej elementy w miar  posiadanych mo liwo ci. O sk adzie asysty nale y poinformowa  
organizatora pogrzebu. 
2  Je eli w sk adzie wojskowej asysty honorowej wyst puje sztandar, na jego drzewcu mocowany jest 
kir. 
3  Na wniosek dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej. 
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Wojskow  asyst  honorow  na pogrzeb zmar ego o nierza b d cego  
w czynnej s u bie wojskowej wyznacza dowódca macierzystego garnizonu4.  

W przypadku pogrzebu odbywaj cego si  poza miejscem sta ej dyslokacji 
jednostki (instytucji) wojskowej, w której zmar y o nierz pe ni  s u b  – wojskow  
asyst  honorow  wyznacza dowódca garnizonu usytuowanego najbli ej od miejsca 
pogrzebu. 

W przypadku mierci o nierza w czasie wykonywania obowi zków 
s u bowych Minister ON5 mo e podj  decyzj  o opuszczeniu na znak a oby6 flagi 
pa stwowej RP do po owy masztu w wyznaczonym miejscu (wyznaczonych 
jednostkach /instytucjach/ wojskowych).  

Uroczysto  pogrzebow  o charakterze wyznaniowym prowadzi duchowny. 
Msza a obna i Nabo e stwo a obne mo e odby  si  w ko ciele garnizonowym, 
ko ciele wskazanym przez rodzin  b d  organizatora pogrzebu lub w kaplicy 
cmentarnej. W czasie Mszy a obnej lub Nabo e stwa a obnego wystawiany jest 
posterunek honorowy. Je eli Msza a obna lub Nabo e stwo a obne odbywa si   
w ko ciele garnizonowym pos ug  liturgiczn  mog  sprawowa  o nierze. 

Uroczysto  pogrzebow  o charakterze wieckim prowadzi mistrz ceremonii. 
Rozpoczyna si  ona wystawieniem zw ok w domu pogrzebowym7. Przebiega zgodnie 
z porz dkiem opracowanym przez mistrza ceremonii, z uwzgl dnieniem postanowie  
ceremonia u wojskowego. W czasie wystawienia zw ok w domu pogrzebowym 
wystawiany jest posterunek honorowy. 

Trumn  ze zw okami (urn  z prochami) ustawia si  w ko ciele (domu 
pogrzebowym) na specjalnie przygotowanym katafalku. Na trumnie umieszcza si  
nakrycie g owy8 (czapk  rogatywk , czapk  garnizonow , kapelusz, fura erk ,  
beret9), ze stopniem wojskowym uwidocznionym od strony patrz cych na trumn , na 
wysoko ci piersi zmar ego. Na urnie nakrycia g owy nie mocuje si . Przed trumn  
(urn ) ustawia si  poduszki z przypi tymi odznakami orderów i odznacze , wie ce  
i wi zanki oraz, je li rodzina wyrazi takie yczenie, mo e zosta  wystawiona 
fotografia zmar ego10.  

Przed rozpocz ciem uroczysto ci pogrzebowej trumn  o nierza, damy  
i kawalera Orderu Wojennego VM lub Orderu KW oraz osoby szczególnie zas u onej 
dla  pa stwa dekoruje si  flag  pa stwow  (w przypadku marynarzy trumn  dekoruje 
si  bander  wojenn  MW). Flag  pa stwow  RP umieszcza si  wzd u  trumny 

                                                 
4  Nie dotyczy o nierzy poleg ych w czasie wykonywania misji wojskowych poza granicami pa stwa. 
5  Szef SG WP, Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant G ówny W, 
Dowódca GW oraz dowódca PKW mog  poleci  na znak a oby opuszczenie flagi pa stwowej RP do 
po owy masztu w wyznaczonym miejscu (wyznaczonych jednostkach /instytucjach/ wojskowych). 
Dotyczy to konkretnego miejsca stacjonowania jednostki (instytucji) wojskowej lub w przypadku PKW                       
– oddzia u (bazy), w której poleg y o nierz pe ni  s u b . 
6  a ob  narodow  obowi zuj c  na terenie ca ego kraju og asza Prezydent RP. Na znak a oby na 
flagach pa stwowych wywieszanych na budynkach jednostek (instytucji) wojskowych wi e si  kir. Po 
zako czeniu ceremonii pogrzebowej poleg ego o nierza flagi pa stwowe RP powinny zosta  
podniesione do szczytu masztów, a kiry zawi zane na flagach pa stwowych – rozwi zane. 
7  Je li rodzina tak zdecyduje, uroczysto  pogrzebowa mo e odby  si  bez ceremonii wystawienia 
zw ok w domu pogrzebowym. 
8  Niedopuszczalne jest przybijanie gwo dziem nakrycia g owy do trumny. 
9  Dotyczy pogrzebu o nierza. Nakrycie g owy po zako czeniu uroczysto ci jest przekazywane 
rodzinie. W przypadku po miertnego mianowania na wy szy stopie  wojskowy na nakryciu g owy 
zmar ego powinny by  ju  nowe oznaki stopnia wojskowego. 
10  Fotografia zmar ego ma wy cznie charakter dekoracyjny i po zako czeniu ceremonii powinna 
zosta  przekazana rodzinie zmar ego. Czynno  przekazania fotografii nie wymaga specjalnej oprawy 
ceremonialnej. 
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bia ym pasem od lewego boku zmar ego11. Urn  dekoruje si  szarf  bia o-czerwon  
o wymiarach: 100 x 6 cm. Na trumnie udekorowanej flag  pa stwow  RP nie 
umieszcza si  kwiatów, broni bia ej i nie posypuje si  jej ziemi  itp.  

Na 5 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci pogrzebowej w obiekcie 
sakralnym rozprowadzaj cy wprowadza i ustawia czteroosobowy posterunek 
honorowy w odleg o ci kroku od trumny12. Dwóch o nierzy ustawia si  u wezg owia,  
a dwóch na wysoko ci stóp, frontem do trumny. Przy urnie ustawia si  dwóch 
o nierzy w podobny sposób. Posterunek honorowy towarzyszy trumnie (urnie) do 

zako czenia ceremonii na cmentarzu13.  
Podczas ceremonii wieckiej organizowanej w domu pogrzebowym ustawia 

si  czteroosobowy posterunek honorowy w odleg o ci kroku od trumny, frontem do 
zebranych14. Przy urnie ustawia si  dwóch o nierzy w podobny sposób. 

Na posterunku honorowym przy trumnie (urnie) wart  honorow  mog  pe ni  
równie  o nierze nie wchodz cy w sk ad wojskowej asysty honorowej oraz 
przedstawiciele w adz pa stwowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk 
kombatanckich, przyjaciele zmar ego i inne osoby. Osoby te staj  bez nakrycia g owy 
w sposób ustalony dla wartowników. Zmieniaj  si  co 5-10 minut, a ko cz  wart  na 
5 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci pogrzebowej. Je eli w uroczysto ci bior  
udzia  sztandary jednostek (instytucji) wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich itp. zajmuj  one miejsca w obiekcie sakralnym (domu 
pogrzebowym) na 5 minut przed rozpocz ciem ceremonii, a wychodz  przed 
wyniesieniem trumny (urny). W kondukcie pogrzebowym poczty sztandarowe 
maszeruj  przed trumn  za pododdzia em wojskowym. 

Kondukt pogrzebowy formuje si  w nast puj cej kolejno ci: symbol religijny 
(np. krzy ), orkiestra15 (tr bacz, werblista), kompania honorowa (pododdzia  
honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdzia  honorowy bez pocztu 
sztandarowego), poczty sztandarowe jednostek (instytucji) wojskowych, organizacji 
pozarz dowych i rodowisk kombatanckich itp., o nierze z wie cami i wi zankami16, 
o nierze z poduszkami z upi tymi odznakami orderów i odznacze  (ustawieni  

w kolejno ci starsze stwa orderów i odznacze , poczynaj c od niesionego najbli ej 
trumny /urny/), ksi dz (mistrz ceremonii), pojazd z trumn  (urn ), rodzina zmar ego, 
pozostali uczestnicy ceremonii. o nierze stanowi cy wojskow  asyst  honorow  
maszeruj  krokiem pogrzebowym17. 
                                                 
11 Trumn  dekoruje si  flag  pa stwow  RP o wymiarach 100 x 240 cm. Obowi zek zapewnienia flagi 
do dekoracji trumny spoczywa na organizatorze uroczysto ci pogrzebowej. Flaga po zdj ciu z trumny  
i z o eniu przekazywana jest rodzinie (tylko w przypadku pogrzebu o nierza poleg ego w czasie 
wykonywania obowi zków s u bowych). Sposób sk adania flagi pa stwowej RP umieszczonej na 
trumnie przedstawiaj  fotografie zawarte w za czonym zbiorze „Ilustracji”. Trumn  o nierza 
poleg ego w czasie wykonywania obowi zków s u bowych poza granicami pa stwa - dekoruje si  
flag  pa stwow  RP z or em. Sposób dekoracji trumny flag  pa stwow  RP przedstawiaj  fotografie 
zawarte w za czonym zbiorze „Ilustracji”. 
12 Przy trumnie mo na wystawi  równie  dwuosobowy posterunek honorowy. 
13 W ceremonii wyznaniowej zmiana posterunku honorowego nast puje w trakcie liturgii w czasie 
ustalonym z kapelanem. W ceremonii wieckiej moment zmiany posterunku honorowego nale y 
uzgodni  z mistrzem ceremonii. 
14 Przy trumnie mo na wystawi  równie  dwuosobowy posterunek honorowy. 
15 Je eli w uroczysto ci pogrzebowej bierze udzia  orkiestra, to wykonuje ona marsze a obne. 
16 W kondukcie pogrzebowym w pierwszej kolejno ci ustawia si  wie ce i wi zanki od rodziny 
zmar ego, nast pnie od przedstawicieli w adz pa stwowych, administracyjnych i samorz dowych itp. 
Liczba wie ców i wi zanek zabieranych przez o nierzy powinna by  ustalona z zak adem 
pogrzebowym. o nierze zabieraj  i nios  po jednym wie cu lub wi zance. Pozosta e wie ce  
i wi zanki zabieraj  pracownicy zak adu pogrzebowego. 
17 Parametry kroku znajduj  si  w „Indeksie znaczeniowym poj ”. 
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Wojskowa asysta honorowa na cmentarzu ustawia si  w szyku rozwini tym  
w odleg o ci nie wi kszej ni  50 kroków od grobu lub kolumbarium. 

Podczas pogrzebu o nierza, w czasie sk adania trumny (urny) do grobu lub 
urny do kolumbarium tr bacz gra trzykrotnie „Has o WP”.  

Podczas pogrzebów osób cywilnych w czasie opuszczania trumny do grobu 
lub umieszczania urny w kolumbarium werblista gra „Tremolo”, po opuszczeniu 
trumny do grobu i umieszczeniu urny w kolumbarium tr bacz gra utwór „Cisza”.  

W trakcie ceremonii z udzia em wojskowej asysty honorowej grobu nie zamyka 
si . Grób powinien by  przykryty specjaln  krat , na której uk adane s  wie ce  
i wi zanki. Zamkni cie grobu (zamurowanie, zasypanie) nast puje dopiero po 
zako czeniu ceremonii i odprowadzeniu wojskowej asysty honorowej.  

W czasie ceremonii pogrzebowych z udzia em wojskowej asysty honorowej 
delegacje nie ustawiaj  si  za wie cami i wi zankami oraz nie jest odczytywana 
kolejno  ich sk adania18.  

 
 

2.  PRZEBIEG UROCZYSTO CI POGRZEBOWEJ Z UDZIA EM WOJSKOWEJ 
ASYSTY HONOROWEJ 

 
Po zako czeniu Mszy a obnej lub Nabo e stwa a obnego (wystawienia 

zw ok) pracownicy zak adu pogrzebowego wynosz  trumn  (urn ) – w asy cie 
posterunku honorowego – z obiektu sakralnego (domu pogrzebowego), ustawiaj  j  
w poje dzie (na lawecie19) i wraz z uczestnikami uroczysto ci przeje d aj  na 
cmentarz, na którym zmar y zostanie pochowany. Kondukt pogrzebowy formuje si  
na cmentarzu i oczekuje na przyjazd trumny (urny), rodziny zmar ego i uczestników 
ceremonii pogrzebowej.  

Je eli obiekt sakralny (dom pogrzebowy) znajduje si  niedaleko cmentarza, 
wojskowa asysta honorowa oczekuje na zako czenie Mszy a obnej lub 
Nabo e stwa a obnego (wystawienia zw ok) przed obiektem sakralnym (domem 
pogrzebowym). Po zako czeniu Mszy a obnej lub Nabo e stwa a obnego 
(wystawieniu zw ok) przedstawiciel jednostki (instytucji) wojskowej, która wystawi a 
wojskow  asyst  honorow , wprowadza do obiektu sakralnego (domu 
pogrzebowego) o nierzy po wie ce i wi zanki oraz poduszki z odznakami orderów  
i odznacze . o nierze oddaj  honory, zabieraj  wie ce i wi zanki oraz poduszki, po 
czym wychodz  z obiektu sakralnego (domu pogrzebowego) i zajmuj  wyznaczone 
miejsca w kondukcie pogrzebowym. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wojskowa asysta honorowa 
zajmuje wyznaczone miejsca przed obiektem sakralnym /domem 
pogrzebowym); 

 zabranie wie ców i wi zanek oraz poduszek z odznakami orderów  
i odznacze  ( o nierze zabieraj  z obiektu sakralnego /domu pogrzebowego/ 
wie ce i wi zanki oraz poduszki z odznakami orderów i odznaczeniami, po 
czym zajmuj  wskazane miejsca przed obiektem sakralnym /domem 
pogrzebowym/). 

                                                 
18 Wie ce i wi zanki niesione przez o nierzy oraz inne osoby mog  by  przekazywane pracownikom 
zak adu pogrzebowego, którzy umieszczaj  je na specjalnie przygotowanej pokrywie grobu. 
19 Nie dotyczy urny. 
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 wyniesienie trumny (urny) z obiektu sakralnego (domu pogrzebowego), 
formowanie konduktu pogrzebowego, (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, 
wojskowa asysta honorowa oddaje honory, werblista gra „Tremolo”, 
pracownicy zak adu pogrzebowego wynosz  trumn  /urn / z obiektu 
sakralnego /domu pogrzebowego/ ustawiaj  j  w poje dzie /na lawecie/, 
wynosz  równie  pozosta e wie ce i wi zanki. Posterunek honorowy zajmuje 
miejsce po obu stronach pojazdu, rodzina i uczestnicy uroczysto ci zajmuj  
miejsca za pojazdem z trumn  /urn /).  

 przemarsz konduktu pogrzebowego do grobu; 
 z o enie trumny /urny/ przed grobem lub kolumbarium (wojskowa asysta 

honorowa zajmuje wyznaczone miejsca i oddaje honory, pracownicy zak adu 
pogrzebowego ustawiaj  trumn  /urn / przy grobie lub kolumbarium); 

 ceremonia przy grobie lub kolumbarium (po ustawieniu trumny /urny/ przy 
grobie lub kolumbarium wojskowa asysta honorowa przyjmuje postaw  
swobodn , tr bacz gra sygna  „S uchajcie Wszyscy”, je eli w ceremonii 
bierze udzia  orkiestra po ustawieniu trumny /urny/ przy grobie lub 
kolumbarium wykonuje ona hymn RP. Nast pnie ksi dz odmawia egzekwie 
pogrzebowe /mistrz ceremonii wyg asza mow  po egnaln /, po czym  
wyg aszane s  przemówienia okoliczno ciowe20. W przypadku udekorowania 
trumny flag  pa stwow  RP po zako czeniu ostatniego przemówienia 
nast puje z o enie flagi. Wojskowa asysta honorowa oddaje honory, flaga po 
z o eniu przez o nierzy przekazywana jest przez jednego z nich 
najwy szemu prze o onemu uczestnicz cemu w ceremonii pogrzebowej, który 
nast pnie wr cza j  cz onkowi najbli szej rodziny21. Po tym akcie nast puje 
z o enie trumny /urny/ do grobu lub kolumbarium. Pracownicy zak adu 
pogrzebowego opuszczaj  trumn  do grobu lub wk adaj  urn  do miejsca 
przygotowanego w kolumbarium, tr bacz gra trzykrotnie „Has o WP”. Po 
opuszczeniu trumny do grobu lub wstawieniu urny do kolumbarium pododdzia  
honorowy /dru yna do salwy honorowej/ oddaje salw  honorow , nast pnie 
przy akompaniamencie werbla /werblista gra „Tremolo”/ o nierze oraz 
pracownicy zak adu pogrzebowego sk adaj  na grobie lub w miejscu z o enia 
urny – wie ce i wi zanki22, tr bacz wykonuje sygna  „ pij Kolego” lub 
„Cisza” /je eli w ceremonii bierze udzia  orkiestra, to wykonuje ona „Marsz 
a obny” Fryderyka Chopina/, po czym wojskowa asysta honorowa odchodzi 

z miejsca uroczysto ci. o nierze z poduszkami z odznakami orderów  
i odznacze  odchodz  od grobu i w pobli u oczekuj  na dowódc  
uroczysto ci. Przy grobie lub kolumbarium do czasu zako czenia sk adania 
kondolencji rodzinie zmar ego pozostaje posterunek honorowy); 

                                                 
20 Je eli zmar y zosta  po miertnie odznaczony lub mianowany na wy szy stopie  wojskowy, a order 
lub odznaczenie (akt mianowania) nie zosta  wr czony wcze niej to przed przemówieniami 
po egnalnymi odczytuje si  wyci g z aktu o nadaniu orderu lub odznaczenia i mianowaniu na kolejny 
stopie  wojskowy oraz przypina si  odznak  orderu lub odznaczenia do poduszki. Postanowienie  
o nadaniu orderów i odznacze  odczytuje przedstawiciel urz du nadaj cego order lub odznaczenie. 

o nierz z poduszk , na której upi ta jest odznaka nadanego orderu lub odznaczenia zajmuje miejsce 
przy grobie. 
21 Dotyczy tylko uroczysto ci pogrzebowej o nierza poleg ego w czasie wykonywania obowi zków 
s u bowych. 
22 W czasie ceremonii pogrzebowych delegacje nie ustawiaj  si  za wie cami i nie jest odczytywana 
kolejno  sk adania wie ców.  
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 zako czenie uroczysto ci (dowódca uroczysto ci odpina z poduszek odznaki 
orderów i odznacze  i przekazuje je przedstawicielowi rodziny zmar ego23). 
 
 

 
 
 

3. ODPROWADZENIE ZW OK O NIERZA Z UDZIA EM WOJSKOWEJ 
ASYSTY HONOROWEJ 

 
Je eli pogrzeb o nierza b dzie odbywa  si  w innym garnizonie, organizuje 

si  uroczyste odprowadzenie zw ok o nierza z udzia em wojskowej asysty 
honorowej. Msza wi ta lub Nabo e stwo a obne (wystawienie zw ok) do czasu 
wyniesienia trumny (urny) z obiektu sakralnego (domu pogrzebowego) przebiega  
w taki sam sposób, jak w czasie pogrzebu z wojskow  asyst  honorow . 

Wojskow  asyst  honorow  do ceremonii odprowadzenie zw ok wyznacza si  
na zasadach obowi zuj cych dla pogrzebów z wojskow  asyst  honorow . 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg ceremonii: 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wojskowa asysta honorowa 
zajmuje wyznaczone miejsca przed obiektem sakralnym /domem 
pogrzebowym/); 

 wyniesienie trumny (urny) z obiektu sakralnego (domu pogrzebowego)  
– (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wojskowa asysta honorowa oddaje 
honory, werblista gra „Tremolo” /orkiestra wykonuje marsz a obny/, nios cy 
trumn  /urn / – w asy cie posterunku honorowego – ustawiaj  j  na katafalku, 
rodzina i uczestnicy uroczysto ci zajmuj  wskazane miejsca); 

 ceremonia po egnania zw ok (po ustawieniu trumny /urny/ na katafalku 
wojskowa asysta honorowa przyjmuje postaw  swobodn , tr bacz gra sygna  
„S uchajcie Wszyscy” /je eli w ceremonii bierze udzia  orkiestra po 
ustawieniu trumny /urny/ na katafalku wykonuje ona hymn RP/, po czym 
wyg aszane zostaj  przemówienia po egnalne. Wojskowa asysta honorowa 
oddaje honory24, tr bacz gra „Has o WP”, przy akompaniamencie werbla 
/werblista gra  „Tremolo”/ lub marsza a obnego trumna /urna/ w asy cie 
posterunku honorowego jest przenoszona przed frontem pododdzia u do 
samochodu ustawionego na prawym skrzydle. Pojazd z trumn  /urn / powoli 
rusza, posterunek honorowy maszeruje obok pojazdu kilka kroków, zatrzymuje 
si  i oddaje honory. Odjazd samochodu z trumn  /urn / ko czy ceremoni ); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 

                                                 
23 Je eli istnieje taka mo liwo  odznaki orderów i odznacze  przekazywane s  dowódcy zmar ego 
o nierza, który wr cza je rodzinie. 

24 Podczas tej ceremonii mo e by  oddana salwa honorowa. 



125

 

 
 

W przypadku, je eli Msza a obna lub Nabo e stwo a obne (wystawienie 
zw ok) odbywa si  w miejscu uniemo liwiaj cym przeprowadzenie ceremonii 
odprowadzenia zw ok (np. brak placu przed obiektem sakralnym, domem 
pogrzebowym), po wyniesieniu trumny (urny) z obiektu sakralnego (domu 
pogrzebowego) jest ona ustawiana w poje dzie. o nierze wyznaczeni na posterunek 
honorowy oddaj  honory. Odjazd pojazdu z trumn  ko czy uroczysto . Ewentualne 
przemówienia po egnalne mog  odby  si  w trakcie Mszy a obnej lub Nabo e stwa 
a obnego (ceremonii wystawienia zw ok).  

 
 

4. PO EGNANIE ZW OK O NIERZA POLEG EGO W CZASIE 
WYKONYWANIA OBOWI ZKÓW S U BOWYCH POZA GRANICAMI 
PA STWA 

 
Wojskow  asyst  honorow  na po egnanie o nierza poleg ego w czasie 

wykonywania obowi zków s u bowych poza granicami pa stwa wyznacza dowódca 
PKW, w którym zmar y o nierz pe ni  s u b .  

W ceremonii mog  uczestniczy  przedstawiciele si  zbrojnych innych 
kontyngentów. 

Uroczysto  po egnania zw ok o nierza mo e odby  si  w zale no ci od 
mo liwo ci na p ycie lotniska lub innym miejscu. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci mo e stanowi : kompania 
honorowa, o nierze do niesienia trumny (urny), o nierze wyznaczeni na posterunek 
honorowy, o nierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznacze  oraz 
zdj cia poleg ego. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg ceremonii: 

 przybycie uczestników ceremonii (zajmuj  oni wyznaczone miejsca); 
 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (zajmuje ona wyznaczone 

miejsce); 
 przybycie samochodu z trumn  (urn ) – (wojskowa asysta honorowa oddaje 

honory); 
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 wyniesienie trumny (urny) z samochodu ( o nierze wyznaczeni do niesienia 
trumny /urny/ wyjmuj  j  z pojazdu. Posterunek honorowy zajmuje miejsce 
przy trumnie /urnie/); 

 przeniesienie trumny (urny) na katafalk (po zaj ciu miejsca przez posterunek 
honorowy trumna /urna/ zostaje przeniesiona na katafalk. Je li istniej  takie 
mo liwo ci przed trumn  /urn / maszeruj  o nierze nios cy poduszki  
z odznakami orderów i odznacze  oraz zdj cie poleg ego. Po ustawieniu 
trumny /urny/ na katafalku o nierze nios cy trumn  /urn / oddaj  honory  
i przechodz  na wyznaczone miejsce. Przy trumnie /urnie/ pozostaje 
posterunek honorowy oraz o nierze z poduszkami z upi tymi odznakami 
orderów i odznacze , przed trumn  /urn / mo na równie  ustawi  zdj cie 
o nierza);  

 ceremonia po egnania zw ok (po ustawieniu trumny /urny/ na katafalku  
odtwarzane jest „Has o WP”25. Wojskowa asysta honorowa przyjmuje 
postaw  swobodn , po czym kapelan wojskowy odmawia modlitw   
i wyg aszane zostaj  przemówienia po egnalne. Nast pnie zostaje 
odtworzony utwór „ pij Kolego” lub „Cisza”. Wojskowa asysta honorowa 
oddaje honory. Do katafalku podchodz  o nierze nios cy trumn  /urn /  
i w asy cie posterunku honorowego przenosz  j  do samolotu. Odlot samolotu 
z trumn / /urn / ko czy ceremoni 26); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 
 
5. PRZYJ CIE ZW OK O NIERZA POLEG EGO W CZASIE WYKONYWANIA 

OBOWI ZKÓW S U BOWYCH POZA GRANICAMI PA STWA 
 

Samolot przewo cy trumn  o nierza poleg ego podczas wykonywania 
obowi zków s u bowych poza granicami pa stwa po wyl dowaniu ko uje w miejsce 
uroczysto ci27. Je eli nie ma takiej mo liwo ci trumna (urna) wyniesiona z samolotu 
dowo ona jest w miejsce uroczysto ci na lawecie lub w innym poje dzie.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi: kompania 
honorowa, orkiestra wojskowa, szpaler reprezentacyjny, o nierze wyznaczeni na 
posterunek honorowy, o nierze do niesienia wie ców i wi zanek, poduszek  
z odznakami orderów i odznacze  oraz zdj cia poleg ego. 

 
 

PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg ceremonii: 

 przybycie rodziny o nierza i uczestników uroczysto ci (rodzina o nierza  
i uczestnicy ceremonii zajmuj  wskazane miejsca); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wojskowa asysta honorowa 
zajmuje wyznaczone miejsca); 

 wyniesienie trumny (urny) z samolotu (po opuszczeniu trapu samolotu na jego 
pok ad wchodz  o nierze wyznaczeni do wyniesienia trumny /urny/  

                                                 
25 Z aparatury nag a niaj cej mo na równie  odtworzy  hymn RP. 
26 Chyba, e wzgl dy organizacyjne stanowi  inaczej. 
27 Trumna (urna) mo e by  przewo ona innymi rodkami transportu. Wówczas uroczysto  przyj cia 
zw ok o nierza organizowana jest w innym miejscu.  
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z samolotu28. W tym czasie posterunek honorowy zajmuje miejsce na 
wysoko ci trapu. Bezpo rednio po wyniesieniu trumny /urny/ z samolotu 
o nierze nios cy j  zatrzymuj  si , a posterunek honorowy zajmuje miejsce 

przy trumnie /urnie/. Tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wojskowa asysta 
honorowa oddaje honory, orkiestra wojskowa wykonuje marsz a obny 
/werblista gra „Tremolo”/, nios cy trumn  /urn / w asy cie posterunku 
honorowego przenosz  j  na specjalnie przygotowany katafalk /w przypadku 
braku katafalku trumna lub urna mo e zosta  ustawiona w poje dzie w taki 
sposób, aby by a widoczna dla uczestników ceremonii/. Przed trumn  /urn / 
maszeruj  o nierze nios cy poduszki z odznakami orderów i  odznacze  oraz 
zdj cie poleg ego); 

 ceremonia po egnania zw ok (po ustawieniu trumny /urny/ na katafalku  
i odej ciu o nierzy nios cych j , posterunek honorowy pozostaje przy trumnie 
/urnie/, orkiestra wojskowa wykonuje hymn RP /tr bacz gra „Has o WP”/. 
Wojskowa asysta honorowa przyjmuje postaw  swobodn , tr bacz gra sygna  
„S uchajcie Wszyscy”. Kapelan wojskowy odmawia modlitw  dokonuje 
po wi cenia trumny /urny/, po czym wyg aszane zostaj  przemówienia. Po 
ostatnim przemówieniu umo liwia si  rodzinie poleg ego podej cie do trumny 
/urny/. Wojskowa asysta honorowa oddaje honory, tr bacz gra utwór „ pij 
Kolego” lub „Cisza”. o nierze nios cy trumn  /urn / podchodz  do katafalku 
i przy akompaniamencie marsza a obnego /werbla/ trumna /urna/ w asy cie 
posterunku honorowego jest przenoszona do samochodu. Pojazd z trumn  
/urn / powoli rusza, posterunek honorowy maszeruje obok pojazdu kilka 
kroków, zatrzymuje si  i oddaje honory. Odjazd samochodu z trumn  /urn / do 
kaplicy /domu pogrzebowego, kostnicy/ ko czy uroczysto ); 

 zako czenie uroczysto ci. 

 
 
                                                 
28 Trumna powinna by  udekorowana flag  pa stwow , na której umieszcza si  nakrycie g owy 
zmar ego. Natomiast urn  dekoruje si  szarf  bia o-czerwon  o wymiarach: 100x6 cm. Trumna (urna) 
mo e by  wynoszona z samolotu przez o nierzy z PKW, w którym zmar y o nierz pe ni  s u b  
wojskow .   
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6. POGRZEBY DAM I KAWALERÓW ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI 
LUB ORDERU KRZY A WOJSKOWEGO  

 
Po wystawieniu trumny (urny) ze zw okami (prochami) dam i kawalerów 

Orderu Wojennego VM lub Orderu KW na katafalku w obiekcie sakralnym (domu 
pogrzebowym) do trumny (urny) podchodz  o nierze, którzy dekoruj  trumn  flag  
pa stwow  RP, a urn  bia o-czerwon  szarf . 

Po podej ciu do o tarza orszaku liturgicznego (wej ciu mistrza ceremonii) 
Kanclerz Orderu Wojennego VM lub Orderu KW, b d  ich przedstawiciele dekoruj  
trumn  (urn ) wst g  orderu, tr bacz gra „Has o WP”29. 

Przebieg ceremonii pogrzebowej odbywa si  tak, jak opisano w cz ci 
dotycz cej pogrzebów z udzia em wojskowej asysty honorowej.  

Przed opuszczeniem trumny (urny) do grobu lub umieszczeniu urny  
w kolumbarium wojskowa asysta honorowa oddaje honory, natomiast osoba, która 
dekorowa a trumn  (urn ) wst g  orderu, zdejmuje j  z trumny (urny). Nast pnie 
o nierze sk adaj  flag  pa stwow  RP30 i odchodz  w wyznaczone miejsce. Po tych 

czynno ciach trumna (urna) zostaje z o ona w grobie lub kolumbarium. 
Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci pogrzebowej stanowi: 

kompania honorowa (pododdzia  honorowy), orkiestra wojskowa, o nierze 
wyznaczeni na posterunek honorowy, o nierze do niesienia wie ców i wi zanek, 
poduszek z odznakami orderów i odznacze  oraz o nierze do dekoracji trumny flag  
pa stwow  RP lub urny bia o-czerwon  szarf . 
 
7. POGRZEB NA MORZU 
 

W przypadku mierci marynarza wykonuj cego zadania na morzu (otwartych 
wodach), o nierza czasowo zaokr towanego (np. o nierza desantu) lub innej osoby 
przebywaj cej na okr cie, dowódca okr tu (jednostki pomocniczej) MW ustala  
z prze o onym termin i sposób pochowania zw ok.  

Je eli okr t (jednostka pomocnicza) MW wykonuje zadania d ugookresowe,  
z dala od portu, nale y rozwa y  mo liwo  odebrania zw ok marynarza, o nierza lub  
innej osoby – transportem powietrznym lub przekazania ich innej jednostce p ywaj cej.  

W przypadku braku mo liwo ci zastosowania powy szych wariantów nale y 
pochowa  marynarza, o nierza lub inn  osob  na morzu. Powy sz  decyzj  nale y 
jednak skonsultowa  w miar  mo liwo ci z najbli sz  rodzin  zmar ego. 

Znaki MW, na znak a oby, opuszcza si  „Do pó ” przez ca y czas 
znajdowania si  zw ok na okr cie (jednostce pomocniczej) MW, to jest od chwili 
mierci cz onka za ogi, zaokr towanego o nierza lub innej osoby oraz od momentu 

przetransportowania jego zw ok na pok ad okr tu (jednostki pomocniczej) MW, do 
godz. 24.00 w dniu pogrzebu, pod warunkiem, e okr t (jednostka pomocnicza) MW 
b dzie przebywa  po ceremonii pogrzebowej w morzu lub do zachodu s o ca, je li po 
ceremonii pogrzebowej okr t (jednostka pomocnicza) MW zawinie do portu. Znaki 
„Do pó ” opuszczaj  równie  inne okr ty (jednostki pomocnicze) MW lub innych 

                                                 
29 W przypadku nieobecno ci na uroczysto ci pogrzebowej Kanclerza Orderu Wojennego VM lub 
Kanclerza Orderu KW, b d  ich przedstawicieli – dowódca garnizonu (jego przedstawiciel), do którego 
zwróci  si  organizator pogrzebu, powinien nawi za  kontakt z Kapitu  Orderu Wojennego VM lub 
Orderu KW w celu otrzymania wst gi, któr  w imieniu Kanclerza Kapitu y udekoruje trumn  (urn ). 
Sposób udekorowania trumny i urny wst g  Orderu Wojennego VM przedstawiaj  fotografie zawarte 
w za czonym zbiorze „Ilustracji”. 
30 W przypadku pogrzebu damy lub kawalera Orderu Krzy a Wojskowego, który poleg  podczas pe nienia 
s u by wojskowej flag  pa stwow  RP, po z o eniu przekazuje si  cz onkom najbli szej rodziny.  
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pa stw towarzysz ce okr towi (jednostce pomocniczej) MW, na którym odbywa si  
ceremonia pogrzebowa. 

Przed pochowaniem marynarza, o nierza lub innej osoby w morzu, jego 
zw oki zaszywa si  w p ótno aglowe, obci a przy stopach ci arem oraz okrywa 
zw oki marynarza – bander  wojenn  (bander  jednostek pomocniczych MW),  
a o nierza innego RSZ – flag  pa stwow  RP31.  

W dniach a oby na okr cie (jednostki pomocniczej) MW nale y zachowa  
cisz , tzn. nie podaje si  komend gwizdkiem ani tr bk , a jedynie g osem. 

Pr dko  okr tu (jednostki pomocniczej) MW w czasie pogrzebu zmniejsza si  
do minimalnej. W dzienniku zdarze  dokonuje si  adnotacji o pogrzebie, w tym 
zapisuje si  wspó rz dne miejsca spuszczenia zw ok. 

Decyzj  prze o onych, zgodnie z powy szym ceremonia em, mog  by  
pochowani w morzu tak e o nierze zmarli na l dzie.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg ceremonii: 

 przybycie uczestników uroczysto ci (za oga okr tu /jednostki pomocniczej/ 
MW ustawia si  na zbiórce w wyznaczonym miejscu); 

 ceremonia po egnania zw ok (sze ciu marynarzy uk ada przykryte bander  
/flag  pa stwow  RP/ zw oki na drewnianej pochylni, któr  ustawia si  na 
przygotowanym wcze niej podwy szeniu. Zw oki k adzie si  na pochylni 
stopami w kierunku trapu. Odegrany /odtworzony/ zostaje hymn RP. Kapelan 
/je li znajduje si  na okr cie lub jednostce pomocniczej MW/ odmawia 
egzekwie pogrzebowe. Dowódca okr tu /jednostki pomocniczej/ MW wyg asza 
krótkie przemówienie okoliczno ciowe); 

 ceremonia spuszczenia zw ok (sze ciu marynarzy wyznaczonych do 
przenoszenia zw ok podnosi pochylni  ze zw okami, nast pnie podchodzi do 
burty i opiera pochylni  w wyznaczonym miejscu o burt . Czterech marynarzy 
stoj cych najbli ej burty chwyta bander  /flag  pa stwow  RP/ i unosi j  na 
wysoko  klatki piersiowej. Pozosta ych dwóch marynarzy, stoj cych najdalej od 
burty, trzymaj c pochylni , unosi przytrzymywan  cz  do góry i spuszcza 
zw oki do wody. Wojskowa asysta honorowa oddaje honory, odegrane zostaje 
przez tr bacza lub odtworzone „Has o WP”. W czasie spuszczania zw ok  
z pochylni bosman okr towy oddaje wist trapowy, bez wzgl du na rang  
chowanego. W tym czasie oddaje si  równie  pierwszy a obny salut armatni, 
je eli taki salut przys uguje chowanej osobie oraz pozwala na to sytuacja 
bojowa32. Bandera /flaga pa stwowa RP/ po z o eniu przez marynarzy33 
przekazywana jest przez jednego z nich dowódcy okr tu (jednostki pomocniczej) 
MW, który po powrocie do macierzystego portu wr czy j  cz onkowi najbli szej 
rodziny zmar ego34. Nast pnie delegacja marynarzy opuszcza wieniec do morza. 
Na zako czenie ceremonii pogrzebowej odegrany zostaje przez tr bacza 
/odtworzony/ sygna  „ pij Kolego” lub „Cisza”, po którym wojskowa asysta 
honorowa odchodzi z miejsca uroczysto ci); 

 zako czenie uroczysto ci. 

                                                 
31  Zw oki innych osób nie okrywa si  bander  ani flag  pa stwow  RP. 
32  Osoby, którym przys uguje a obny salut armatni oraz ich ilo  zosta y okre lone w „Regulaminie 
s u by na okr tach Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej”. 
33  Sposób sk adania bandery jest podobny do sk adania flagi pa stwowej RP podczas uroczysto ci 
pogrzebowej. 
34  Dotyczy tylko rodziny poleg ych marynarzy i o nierzy. 
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ROZDZIA  VI 
 

CEREMONIA  MORSKI, LOTNICZY ORAZ WOJSK SPECJALNYCH 
 

A. CEREMONIA  MORSKI 
  

1. PIERWSZE PODNIESIENIE BANDERY NA OKR CIE LUB JEDNOSTCE 
POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

 
1)  PIERWSZE PODNIESIENIE BANDERY NA ZBUDOWANYM W POLSCE 

OKR CIE LUB JEDNOSTCE POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
  

W uroczysto ci pierwszego podniesienia bandery na zbudowanym w Polsce 
okr cie lub jednostce pomocniczej wcielanym do MW1 bior  udzia  przedstawiciele 
w adz pa stwowych, kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich, matka chrzestna2 okr tu (jednostki pomocniczej) MW, 
przedstawiciel kierownictwa stoczni, która zbudowa a okr t lub jednostk  
pomocnicz , delegacja stoczniowców, wydzielone pododdzia y oraz okr ty (jednostki 
p ywaj ce) stoj ce w danym porcie (basenie portowym)3.  
 Okr t (jednostka pomocnicza), na którym zostanie podniesiona bandera 
wojenna (bandera jednostek pomocniczych MW) cumuje przy nabrze u praw  burt . 
Za oga tego okr tu (jednostki pomocniczej), a tak e za ogi wszystkich okr tów 
(jednostek p ywaj cych) znajduj cych si  w porcie (basenie portowym), zajmuj  
miejsca wyznaczone na rufie lub dziobie – w zale no ci od konstrukcji okr tu 
(jednostki p ywaj cej). 

Pododdzia y uczestnicz ce w uroczysto ci stoj  na nabrze u w ugrupowaniu 
rozwini tym frontem do okr tu (jednostki pomocniczej) MW, w odleg o ci od burty 
okre lonej szeroko ci  nabrze a.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
  
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie uczestników uroczysto ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, 
narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 wprowadzenie na nabrze e pododdzia ów uczestnicz cych w uroczysto ci 
oraz wojskowej asysty honorowej (zajmuj  one wyznaczone miejsca); 

 przybycie prze o onego, który b dzie wr cza  bander  wojenn  (bander  
jednostek pomocniczych MW) i proporzec MW4 (dowódca uroczysto ci podaje 
komend : „Na okr tach – BACZNO ”, tr bacz gra sygna  „Baczno ”, na 
okr tach (jednostkach p ywaj cych) MW zast pcy dowódców gwizdkiem 

                                                 
1 Bander  wojenn  podnosi si  na okr tach bojowych MW, a bander  jednostek pomocniczych MW 
na jednostkach pomocniczych MW .  
2 Uroczysto  chrztu okr tu (jednostki pomocniczej) odbywa si  po jego zwodowaniu  
w stoczni – przebieg ceremonii okre laj  zwyczaje morskie. MW nie jest organizatorem tej 
uroczysto ci. 
3 Organizatorem uroczysto ci jest MW. 
4 Nie dotyczy jednostek pomocniczych MW. 
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oficerskim podaj  komendy: „BACZNO ”, „Na praw  /lew / – BURT ”, 
dowódca uroczysto ci podaje komendy dla pododdzia ów stoj cych  
na nabrze u i sk ada meldunek prze o onemu, który nast pnie w jego 
towarzystwie dokonuje przegl du pododdzia ów, wita si  z marynarzami  
i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 rozpocz cie uroczysto ci (orkiestra wojskowa gra hymn RP, flagowy podnosi 
flag  pa stwow  RP na maszt); 

 odczytanie rozkazu o wcieleniu okr tu (jednostki pomocniczej) do s u by  
w MW (wyznaczona osoba odczytuje rozkaz); 

 wr czenie bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW)  
i proporca MW (za ogi na okr tach /jednostkach p ywaj cych/ i pododdzia y 
na nabrze u przyjmuj  postaw  zasadnicz , dowódca i zast pca dowódcy 
okr tu /jednostki pomocniczej/ MW schodz  z okr tu /jednostki pomocniczej/ 
MW i przechodz  do wyznaczonego miejsca. Poczet banderowy i poczet 
proporcowy wyst puj  na wyznaczone miejsca, sygnalista wachtowy podnosi 
na prawym noku rei okr tu /jednostki pomocniczej/ MW, na którym odbywa si  
ceremonia, dwie flagi sygna owe do po owy i og asza g osem „Pi  przed”, 
kapelan wojskowy dokonuje po wi cenia bandery wojennej /bandery 
jednostek pomocniczych MW/ i proporca MW 5. Prze o ony bierze od oficera 
z pocztu banderowego z o on  bander  i wr cza j  dowódcy okr tu /jednostki 
pomocniczej/ MW, mówi c: „Wr czam Panu /Pani/ ......./stopie  wojskowy/ 
bander  wojenn  /bander  jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej/ 
dla ........ /nazwa okr tu/. Niech okr t /lub inny rodzaj jednostki pomocniczej/ 
nosi j  z honorem, a za oga s u y jej wiernie”. Dowódca okr tu /jednostki 
pomocniczej/ MW, przyjmuj c bander , odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. 
Nast pnie prze o ony bierze od oficera z pocztu proporcowego z o ony 
proporzec MW i wr cza zast pcy dowódcy okr tu MW mówi c: „Wr czam 
Panu /Pani/ ...... /stopie  wojskowy/ proporzec Marynarki Wojennej dla 
........... /nazwa okr tu/ w przekonaniu, e okr t Wasz b dzie ci gle gotowy 
do obrony ywotnych interesów Rzeczypospolitej Polskiej na morzu”. 
Zast pca dowódcy okr tu MW odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”. Poczet 
banderowy i poczet proporcowy wst puj  do szyku. Dowódca i zast pca 
dowódcy okr tu /jednostki pomocniczej/ MW, nios c bander  wojenn  
(bander  jednostek pomocniczych MW) i proporzec MW, z o one w taki 
sposób jak flaga pa stwowa RP, podchodz  do pocztu sztandarowego, 
oddaj  honory sztandarowi, po czym przechodz  przed frontem stoj cych na 
nabrze u pododdzia ów i wchodz  na okr t /jednostk  pomocnicz / MW); 

 podniesienie dwóch flag sygna owych „Do miejsca” na okr cie (jednostki 
pomocniczej) MW (sygnalista wachtowy podnosi dwie flagi sygna owe na 
prawym noku rei okr tu /jednostki pomocniczej/ MW); 

 podniesienie bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW)  
i proporca MW (po przymocowaniu flaglinek bandery przez dowódc  okr tu 
/jednostki pomocniczej/ MW, a proporca MW przez zast pc  dowódcy okr tu 
MW – dowódca uroczysto ci podaje komend : „Bander  wojenn , 
proporzec Marynarki Wojennej i wielk  gal  banderow  na ........ /nazwa 
okr tu/ oraz proporce Marynarki Wojennej i wielkie gale banderowe  
na pozosta ych okr tach – PODNIE ”. Na okr tach /jednostkach 
pomocniczych/ MW, na sygna  „Czas up yn ” zrywa si  dwie flagi 

                                                 
5 W przypadku uczestniczenia w uroczysto ci kapelanów kilku duszpasterstw, modlitwy i po wi cenia 
dokonywane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci 



132

sygna owe. W tym czasie orkiestra wojskowa gra hymn RP. Przy jego 
d wi kach dowódca okr tu /jednostki pomocniczej/ MW podnosi bander  
wojenn  /bander  jednostek pomocniczych MW/ na drzewcu rufowym, 
a zast pca dowódcy okr tu – proporzec MW na drzewcu dziobowym. 
Jednocze nie na wszystkich okr tach podnosi si  proporzec MW i wielkie gale 
banderowe6); 

 przemówienia okoliczno ciowe (przemówienie wyg asza prze o ony 
wr czaj cy bander  wojenn  (bander  jednostek pomocniczych MW)  
i proporzec MW oraz przedstawiciel stoczni, która zbudowa a okr t /jednostk  
pomocnicz / MW); 

 przegrupowanie do defilady (dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
przegrupowania pododdzia ów stoj cych na nabrze u do defilady, dowódcy 
pododdzia ów podaj  komendy do marszu); 

 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci7.  

 
2) PIERWSZE PODNIESIENIE BANDERY NA ZBUDOWANYM ZA GRANIC  

OKR CIE LUB JEDNOSTCE POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ  
 
 W uroczysto ci pierwszego podniesienia bandery na zbudowanym za granic  
okr cie lub jednostce pomocniczej wcielanym do MW8 bior  udzia  przedstawiciele 
kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, 
matka chrzestna okr tu (jednostki pomocniczej), za oga zdaj ca i przyjmuj ca okr t 
(jednostk  pomocnicz ), wydzielone pododdzia y oraz okr ty (jednostki p ywaj ce) 
stoj ce w danym porcie (basenie portowym). 

Okr t, na którym zostanie podniesiona bandera wojenna lub jednostka 
pomocnicza, na której zostanie podniesiona bandera jednostek pomocniczych MW, 
cumuje przy nabrze u praw  burt .  

Pododdzia y na nabrze u ustawione s  tak, jak podczas uroczysto ci 
pierwszego podniesienia bandery na okr cie lub jednostki pomocniczej MW. Za ogi  
– zdaj ca i przyjmuj ca okr t (jednostk  pomocnicz ) – stoj  na nabrze u w szyku 
rozwini tym wzd u  burty okr tu (jednostki pomocniczej) frontem do pododdzia ów. 
Za oga polska stoi bli ej trapu okr tu (jednostki pomocniczej). Za ogi innych okr tów 
(jednostek p ywaj cych) znajduj cych si  w porcie, zajmuj  miejsca wyznaczone na 
rufie lub dziobie – w zale no ci od konstrukcji okr tu (jednostki p ywaj cej). 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie uczestników uroczysto ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, 
narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 wprowadzenie za óg (zdaj cej i przyjmuj cej) okr tu (jednostki pomocniczej) 
na nabrze e (za ogi zajmuj  wyznaczone miejsca); 

                                                 
6 Wielkie gale banderowe podnosi si  tak e na jednostkach pomocniczych MW. 
7 Po zako czeniu uroczysto ci wr czenia bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW)  
i proporca MW, okr t (jednostka pomocnicza) MW jest udost pniany do zwiedzania.  
8 Organizatorem uroczysto ci jest MW. 
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 przybycie prze o onego, który b dzie wr cza  bander  wojenn  (bander  
jednostek pomocniczych MW) i proporzec MW9 (prze o ony  
w towarzystwie przedstawiciela dowództwa marynarki przekazuj cej okr t 
/jednostk  pomocnicz / przyjmuje meldunki: od dowódcy za ogi przejmuj cej 
okr t /jednostk  pomocnicz / o gotowo ci przyj cia okr tu /jednostki 
pomocniczej/ przez dowódc  polskiego, a nast pnie od dowódcy za ogi 
zdaj cej okr t /jednostk  pomocnicz / o gotowo ci do przekazania okr tu 
/jednostki pomocniczej/ przez przedstawiciela marynarki przekazuj cej); 

 ostatnie opuszczenie bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych 
MW) na przekazywanym okr cie (przedstawiciel marynarki przekazuj cej 
okr t /jednostk  pomocnicz / podaje dowódcy za ogi komend : 
„Przygotowa  si  do opuszczenia bandery”, dowódca zdaj cy okr t 
/jednostk  pomocnicz / wchodzi na okr t /jednostk  pomocnicz /, za ogi              
– zdaj ca i przyjmuj ca wykonuj  w ty  zwrot, przedstawiciel marynarki 
przekazuj cej okr t /jednostk  pomocnicz / podaje komendy do oddania 
honorów banderze, a nast pnie podaje komend : „Bander  wojenn  /nazwa 
pa stwa/ – OPU ”. Dowódca okr tu /jednostki pomocniczej/ opuszcza 
bander  wojenn  (bander  jednostek pomocniczych), orkiestra wojskowa gra 
hymn pa stwa przekazuj cego okr t /jednostk  pomocnicz /. Po opuszczeniu 
bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych) dowódca okr tu 
/jednostki pomocniczej/ schodzi z bander , sk ada meldunek swojemu 
prze o onemu o opuszczeniu bandery, po czym odchodzi z bander   
w wyznaczone miejsce. Za ogi – zdaj ca i przyjmuj ca – wykonuj  w ty  
zwrot); 

 odczytanie rozkazu o wcieleniu okr tu (jednostki pomocniczej) do MW 
(tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wyznaczona osoba odczytuje rozkaz); 

 nadanie imienia okr towi (jednostce pomocniczej) MW (dowódca okr tu 
/jednostki pomocniczej/ MW zwraca si  do matki chrzestnej: „Prosz  matk  
chrzestn  o dokonanie aktu nadania imienia okr towi /jednostce 
pomocniczej/ Marynarki Wojennej”. Matka chrzestna w towarzystwie 
prze o onego podchodzi do cz ci dziobowej okr tu /jednostki pomocniczej/ 
MW i wypowiada formu : „P y  po morzach i oceanach wiata, s aw imi  
....... /nazwa pa stwa/ stoczniowca i polskiego marynarza – nadaj  ci imi  
.....… /nazwa okr tu lub jednostki pomocniczej MW/”, po czym rozbija butelk  
z szampanem o kad ub okr tu /jednostki pomocniczej/ MW. Przedstawiciel 
instytucji patronackiej w towarzystwie dowódcy okr tu /jednostki pomocniczej/ 
ods ania jego nazw ); 

 po wi cenie okr tu lub jednostki pomocniczej MW (kapelan wojskowy 
dokonuje aktu po wi cenia okr tu /jednostki pomocniczej/ MW)10. 

 
Dalsza cz  uroczysto ci – podniesienie bandery wojennej (bandery 

jednostek pomocniczych MW) i proporca MW, odbywa si  tak, jak na okr cie 
(jednostce pomocniczej) MW, zbudowanym w stoczni krajowej, z tym, e dowódca  
i zast pca dowódcy okr tu (jednostki pomocniczej) MW wyst puj  po bander  
wojenn  (bander  jednostek pomocniczych MW) i proporzec MW z szyku za ogi 
stoj cej na nabrze u. 

 
                                                 
 9 Nie dotyczy jednostek pomocniczych MW. 
10 W przypadku uczestniczenia w uroczysto ci kapelanów pozosta ych duszpasterstw, modlitwy  
i po wiecenia dokonywane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci. 



134

2. UROCZYSTE PODNIESIENIE BANDERY NA OKR CIE LUB JEDNOSTCE 
POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

 
 Uroczyste podniesienie bandery wojennej lub bandery jednostek 
pomocniczych MW nast puje z okazji pobytu na okr cie (jednostce pomocniczej) 
MW – Prezydenta RP lub innych osób (na specjalne zarz dzenie), w czasie wi t 
pa stwowych i wojskowych oraz na rozkaz prze o onych, je eli wymagaj  tego 
wzgl dy s u bowe, mi dzynarodowe i kurtuazyjne. Uroczyste podniesienie bandery 
wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW)  mo e si  równie  odby  na pro b  
dowódcy obcego okr tu przebywaj cego na wodach terytorialnych RP. Okr t ten 
podnosi gal  banderow . 
 W czasie postoju okr tu (jednostki pomocniczej) MW w zagranicznym porcie, 
uroczystego podniesienia bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW) 
dokonuje si  z okazji wi t pa stwowych (polskich i wizytowanego kraju). Gdy  
w s siedztwie okr tu (jednostki pomocniczej) MW znajduj  si  okr ty (jednostki 
p ywaj ce) pa stwa wizytowanego, to uroczystego podniesienia bandery wojennej 
(bandery jednostek pomocniczych MW) dokonuje si  jednocze nie z nimi. 
 Z okazji wi t pa stwowych wizytowanego kraju, kiedy okr towi (jednostce 
pomocniczej) MW nie towarzysz  okr ty (jednostki p ywaj ce) tego pa stwa, 
uroczystego podniesienia bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW) 
dokonuje si  na pro b  w adz lokalnych lub z w asnej inicjatywy – w porozumieniu  
z przedstawicielem korpusu dyplomatycznego RP. 
 Ceremonia uroczystego podniesienia bandery wojennej (bandery jednostek 
pomocniczych MW) przewiduje podniesienie wielkiej gali branderowej, wystawienie 
warty honorowej oraz zaprezentowanie orkiestry wojskowej, je eli ta ostatnia bierze 
udzia  w wizycie. 

O uroczystym podniesieniu bandery wojennej (bandery jednostek 
pomocniczych MW) na okr cie (jednostce pomocniczej) MW nale y uprzedzi  
dowódców okr tów (jednostek p ywaj cych) obcych bander, je eli takie znajduj  si  
w porcie, podaj c im motywy uroczysto ci. Je eli na tych okr tach (jednostkach 
p ywaj cych) zostanie podniesiona gala banderowa, wówczas ich dowódcom sk ada 
si  podzi kowanie.  
 Przed uroczystym podniesieniem bandery wojennej (bandery jednostek 
pomocniczych MW) na okr cie (jednostce pomocniczej) MW zdejmuje si   
wszystkie pokrowce z uzbrojenia, wyposa enia pok adowego i mechanizmów,  
a za oga wyst puje w ubiorze galowym. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie uczestników uroczysto ci (ustawiaj  si  oni w wyznaczonych 
miejscach); 

 podniesienie bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW  
i proporca MW oraz wielkiej gali banderowej (zast pca dowódcy okr tu 
/jednostki pomocniczej/ MW podaje komend : „BACZNO ”, „Na – 
BANDER ”, tr bacz gra sygna  „Baczno ”, nast pnie podaje komendy: 
„Na praw  (lew ) – BURT ”, „Bander  wojenn  /bander  jednostek 
pomocniczych Marynarki Wojennej/, proporzec Marynarki Wojennej11  
i wielk  gal  banderow  – PODNIE ”. Wyznaczeni marynarze podnosz  

                                                 
11 Nie dotyczy jednostek pomocniczych MW. 
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wolno i miarowo bander  wojenn  /bander  jednostek pomocniczych MW/, 
proporzec MW oraz wielk  gal  banderow . Uroczystemu podniesieniu 
bandery towarzyszy wist trapowy oraz komendy podawane gwizdkiem 
oficerskim. W trakcie wykonywania tych polece  orkiestra wojskowa gra  
hymn RP)12; 

 zako czenie uroczysto ci.  
 
 
3. OSTATNIE OPUSZCZENIE BANDERY NA OKR CIE LUB JEDNOSTCE 

POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
 
 W uroczysto ci opuszczenia po raz ostatni bandery wojennej lub bandery 
jednostek pomocniczych MW na okr cie (jednostce pomocniczej) MW, który ma 
zosta  wycofany z MW, bior  udzia  przedstawiciele kierownictwa MON i SZ RP, 
w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, 
organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich, matka chrzestna okr tu 
(jednostki pomocniczej) MW, wydzielone pododdzia y oraz okr ty (jednostki 
p ywaj ce) stoj ce w danym porcie (basenie portowym). Na uroczysto  zaprasza si  
równie  poprzednich dowódców okr tu (jednostki pomocniczej) MW oraz 
zas u onych cz onków za ogi okr tu (jednostki pomocniczej) MW.  

W dniu uroczysto ci o godzinie 8.00 na wszystkich okr tach (jednostkach 
pomocniczych) MW zacumowanych w porcie (basenie portowym) podnosi si  
dodatkowo proporzec MW13 i wielk  gal  banderow . 

Okr t (jednostka pomocnicza) MW cumuje przy nabrze u praw  burt . Za oga 
okr tu (jednostki pomocniczej) MW, na którym odbywa si  uroczysto  oraz za ogi 
wszystkich okr tów (jednostek p ywaj cych) zacumowanych w porcie (basenie 
portowym) stoj  na zbiórkach, na rufie okr tu (jednostki p ywaj cej) lub  
– w zale no ci od konstrukcji okr tu (jednostki p ywaj cej) – na dziobie. 
 Pododdzia y ustawiaj  si  na nabrze u w szyku rozwini tym frontem do okr tu 
(jednostki pomocniczej) MW. 
 Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie uczestników uroczysto ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, 
narrator /konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (zajmuje ona wyznaczone 
miejsce); 

 przybycie prze o onego (dowódca uroczysto ci sk ada meldunek, prze o ony 
w jego towarzystwie dokonuje przegl du pododdzia ów stoj cych na nabrze u, 
wita si  z marynarzami i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

                                                 
12 Podczas pobytu okr tu (jednostki pomocniczej) MW za granic , po odegraniu hymnu RP, orkiestra 

wojskowa gra hymn wizytowanego pa stwa. Je eli w porcie stoj  okr ty (jednostki p ywaj ce) 
innych pa stw, mog  by  wykonywane równie  pozosta e hymny pa stwowe – wed ug kolejno ci 
starsze stwa dowódców okr tów. 

13 Nie dotyczy jednostek pomocniczych MW. 
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 podniesienie flagi pa stwowej RP (po podniesieniu flagi, sygnalista wachtowy 
na okr cie /jednostki pomocniczej/ MW podnosi na noku rei dwie flagi 
sygna owe „Do pó ” i og asza g osem „Pi  przed”); 

 opuszczenie bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW), 
proporca MW14 i wielkiej gali banderowej (dowódca okr tu /jednostki 
pomocniczej/ MW podchodzi do drzewca rufowego, a zast pca dowódcy 
okr tu MW do drzewca dziobowego i przyjmuj  postaw  zasadnicz   
w gotowo ci do opuszczenia odpowiednio bandery wojennej i proporca MW. 
Wyznaczona osoba odczytuje rozkaz o ostatnim opuszczeniu bandery 
wojennej /bandery jednostek pomocniczych MW/. Sygnalista wachtowy 
podnosi dwie flagi sygna owe „Do miejsca” i og asza g osem: „Minuta 
przed”. Dowódca uroczysto ci podaje komendy do oddania honorów  
i opuszczenia bandery wojennej /bandery jednostek pomocniczych MW/, 
proporca MW  wielkiej gali banderowej na okr cie /jednostki pomocniczej/ 
MW, na którym odbywa si  uroczysto  oraz opuszczenia proporców MW  
i wielkich gal banderowych na pozosta ych okr tach /jednostkach 
p ywaj cych/. Sygnalista wachtowy zrywa dwie flagi sygna owe i og asza 
g osem: „Czas up yn ”, orkiestra wojskowa gra hymn RP. Dowódca okr tu 
/jednostki pomocniczej/ MW i zast pca dowódcy okr tu /jednostki 
pomocniczej/ MW opuszczaj  odpowiednio bander  wojenn  /bander  
jednostek pomocniczych MW/ i proporzec MW, a marynarze wielk  gal  
banderow . Na pozosta ych okr tach zacumowanych w porcie (basenie 
portowym) opuszcza si  proporce MW i wielk  gal  banderow . Dowódca 
okr tu /jednostki pomocniczej/ MW i jego zast pca sk adaj  bander  wojenn  
/bander  jednostek pomocniczych MW i proporzec MW, po czym staj  przy 
trapie. Za oga schodzi z okr tu /jednostki pomocniczej/ MW w kolejno ci od 
najm odszego do najstarszego stopniem i staje w szyku pododdzia ów na 
wyznaczonym miejscu. Na komend  dowódcy uroczysto ci z szyku wyst puj  
poczty: banderowy oraz proporcowy i staj  w wyznaczonych miejscach. 
Dowódca i zast pca dowódcy okr tu /jednostki pomocniczej/ MW schodz   
z okr tu /jednostki pomocniczej/ ostatni, przechodz  przed frontem 
pododdzia ów i podchodz  do prze o onego. Dowódca okr tu /jednostki 
pomocniczej/ MW sk ada meldunek o opuszczeniu bandery /bandery 
jednostek pomocniczych MW/. Nast pnie dowódca okr tu /jednostki 
pomocniczej/ MW przekazuje prze o onemu – bander , a zast pca dowódcy 
okr tu MW – proporzec. Prze o ony przekazuje bander  pocztowi 
banderowemu, a proporzec pocztowi proporcowemu. Dowódca uroczysto ci 
podaje komend  pocztom do wst pienia do szyku)15; 

 przemówienia okoliczno ciowe (przemówienie wyg asza prze o ony, 
zas u ony cz onek za ogi okr tu /jednostki pomocniczej/ MW oraz dowódca 
okr tu /jednostki pomocniczej/ MW); 

 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 zako czenie uroczysto ci.  

 
 

                                                 
14 Nie dotyczy jednostek pomocniczych MW. 
15 Po zako czeniu uroczysto ci bandera wojenna (bandera jednostek pomocniczych MW) i proporzec 
MW nale y przekaza  do Muzeum MW. 
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4. ODDAWANIE HONORÓW BANDERZE WOJENNEJ LUB BANDERZE 
JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

 
 W czasie podnoszenia i opuszczenia bandery wojennej na okr cie (jednostce 
pomocniczej) MW, je eli sytuacja na to pozwala, na przep ywaj cych w ich pobli u  
– jachtach, odziach aglowych, motorowych, wios owych oficerowie  
i podoficerowie oraz sternik salutuj , natomiast marynarze przyjmuj  postaw  
zasadnicz . Ponadto, na odziach wios owych wykonuje si  komend : „Wios a  
– WZWY ”, a na jachtach i odziach aglowych opuszcza si  fok agiel. 
 Statki rybackie, handlowe oraz jachty przep ywaj ce obok okr tu (jednostki 
pomocniczej) MW na morzu lub w porcie (basenie portowym) oddaj  mu honory  
– bez wzgl du na jego przynale no  pa stwow . Czyni  to przez opuszczenie 
bandery16.  

Okr t (jednostka pomocnicza) MW odpowiada opuszczeniem swej bandery 
wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW) do po owy masztu lub drzewca 
i natychmiast podnosi j  „Do miejsca”. Je eli statek (jacht) spotyka zespó  okr tów 
(jednostek pomocniczych) MW, honory bander  oddaje si  pierwszemu okr towi  
w szyku. W celu oddania „uk onu bander ” dowódca okr tu (jednostki pomocniczej) 
MW lub oficer wachtowy podaje komend : „Do – BANDERY”. Sygnalista wachtowy 
podchodzi wówczas do niej i klaruje flaglink . Po opuszczeniu bandery przez 
przep ywaj cy okr t (jednostk  p ywaj c ) – dowódca okr tu (jednostki pomocniczej) 
MW lub oficer wachtowy podaje komend : „ODSALUTOWA ”. Sygnalista 
wachtowy opuszcza bander  do po owy drzewca lub masztu i natychmiast odnosi j  
„Do miejsca”.  

Gdy okr t (jednostka pomocnicza) MW z powodu a oby ma opuszczon  do 
po owy bander  wojenn  (bander  jednostki pomocniczej MW), dla zwrócenia uk onu 
podnosi si  j  najpierw „Do miejsca”, nast pnie opuszcza do po owy na znak 
uk onu, po czym podnosi si  „Do miejsca” i ponownie opuszcza do po owy. 
 
5. WIST TRAPOWY NA OKR CIE LUB JEDNOSTCE POMOCNICZEJ 

MARYNARKI WOJENNEJ 
 
 Aby uhonorowa  osoby wizytuj ce okr t nawodny II rangi MW17, oprócz warty 
honorowej wystawia si  odpowiedni  liczb  marynarzy trapowych18.  
 Liczba marynarzy trapowych zale y od stanowiska zajmowanego przez osob  
wizytuj c  okr t (jednostk  pomocnicz ) MW lub od jej stopnia wojskowego. 
 Aby wywo a  trapowych, oficer dy urny okr tu podaje komend , np.: 
„Sze ciu trapowych – DO TRAPU”. Wywo ani marynarze biegn  do trapu  
i ustawiaj  si  frontem do siebie na pok adzie przy przedniej i tylnej kraw dzi górnej 
platformy trapu.  
 Kiedy wizytuj cy wejdzie na doln  platform  trapu, rozpoczyna si  
jednoczesny wist wszystkich trapowych i ko czy si , gdy wejdzie on na górn  
platform . Po przekroczeniu przez wizytuj cego burty okr tu (jednostki pomocniczej) 
                                                 
16 Tak  ceremoni  okre la si  „uk onem bander ”. 
17 II ranga okr tu – zalicza si  do niej zasadnicze bojowe okr ty nawodne klasy niszczyciel, fregata, 
korweta, patrolowe okr ty podwodne, du e okr ty desantowe oraz jednostki pomocnicze wybranych 
klas. 
18 Na okr tach podwodnych i okr tach nawodnych III rangi MW wystawia si  tylko marynarzy 
trapowych zgodnie z „Regulaminem s u by na okr tach Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej” (III ranga okr tu – zalicza si  do niej pozosta e bojowe okr ty nawodne i wybrane klasy 
jednostek pomocniczych). 
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MW trapowi wykonuj  jednoczesny zwrot odpowiednio w lewo i w prawo. Po 
komendzie oficera dy urnego okr tu: „Trapowi – ROZEJ  SI ”, udaj  si  oni do 
wyznaczonego miejsca. 
 wistem trapowym wachtowy stoj cy przy trapie oddaje honory oficerom 
Wojska Polskiego i si  zbrojnych innych pa stw przy wchodzeniu ich na okr t 
(jednostk  pomocnicz ) MW lub opuszczeniu go, bez wzgl du na por  doby. wist 
trapowy przys uguje równie  podoficerom marynarki – dowódcom jednostek 
pomocniczych MW, lecz tylko na dowodzonych przez nich jednostkach. Honory 
oddaje si  tylko oficerom i podoficerom marynarki, którzy wyst puj  w mundurach.  

wist trapowy rozpoczyna si  w momencie, gdy osoba uprawniona19 wst puje 
na doln  platform  trapu, a ko czy, gdy wchodzi na burt  okr tu (jednostki 
pomocniczej) MW. Przy opuszczeniu okr tu (jednostki pomocniczej) MW wist 
trapowy rozpoczyna si  w momencie, gdy osoba uprawniona wst puje na górn  
platform , a ko czy, gdy schodzi z dolnej. Gdy trap jest wysoki, wist dzieli si  na 
dwie cz ci. W przypadku, gdy na okr t (jednostk  pomocnicz ) MW wst puje lub 
opuszcza go kilka osób uprawnionych, wistem trapowym oddaje si  honory tylko 
najstarszej stopniem wojskowym spo ród nich.  
 
 
6. WIZYTY I REWIZYTY OKR TÓW LUB JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 

MARYNARKI WOJENNEJ 
 

Okr ty (jednostki pomocnicze) MW udaj ce si  z wizyt  lub rewizyt  do innych 
pa stw s  uroczy cie egnane i witane w macierzystym porcie. W wizytach  
i rewizytach zagranicznych mog  uczestniczy  pojedyncze okr ty (jednostki 
pomocnicze) lub zespo y okr tów (jednostek pomocniczych) MW. 

Przed po egnaniem okr tu (jednostki pomocniczej) MW – jego dowódca,  
a w przypadku zespo u okr tów (jednostek pomocniczych) MW – dowódca zespo u 
okr tów sk ada meldunek Dowódcy Generalnemu RSZ lub jego przedstawicielowi20  
o gotowo ci okr tu (jednostki pomocniczej) lub zespo u okr tów (jednostek 
pomocniczych) MW do z o enia wizyty. Dowódca Generalny RSZ lub jego 
przedstawiciel dokonuje przegl du za ogi (za óg) i wyg asza okoliczno ciowe 
przemówienie.  

Okr ty (jednostki pomocnicze) MW powracaj ce z rejsu s  równie  witane 
przez Dowódc  Generalnego RSZ lub jego przedstawiciela, który po odebraniu 
meldunku od dowódcy okr tu (jednostki pomocniczej) lub zespo u okr tów (jednostek 
pomocniczych) MW o zako czeniu rejsu, wyg asza okoliczno ciowe przemówienie.  

W po egnaniu i powitaniu okr tu (jednostki pomocniczej) lub zespo u okr tów 
(jednostek pomocniczych) MW bierze udzia  orkiestra wojskowa, oficerowie 
Dowództwa Generalnego RSZ, bezpo redni prze o eni oraz cz onkowie rodzin za óg 
okr tów (jednostek pomocniczych) MW. 

Program wizyt i rewizyt okr tów (jednostek pomocniczych) MW powinien by  
wcze niej uzgodniony na szczeblu dyplomatycznym lub mi dzy dowódcami 
zainteresowanych flot. W momencie wej cia na wody terytorialne oraz  
w czasie postoju w zagranicznych portach, okr ty (jednostki pomocnicze) MW 

                                                 
19 Osoba, której zgodnie z „Regulaminem s u by na okr tach Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej 
Polskiej” – przys uguje oddanie honorów wistem trapowym. 
20 W przypadku, gdy przedstawiciel Dowódcy Generalnego RSZ nie jest prze o onym dowódcy okr tu 
lub dowódcy zespo u okr tów - meldunek sk adany jest najwy szemu prze o onemu. 
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podnosz  na prawym noku rei g ównego masztu flag  wizytowanego pa stwa, która 
pozostaje tam przez ca y czas pobytu na jego wodach terytorialnych. 

Po przybyciu do zagranicznego portu w ci gu 24 godzin dowódca okr tu 
(pomocniczej jednostki p ywaj cej) lub zespo u okr tów (jednostek pomocniczych) 
MW sk ada wizyty przedstawicielom w adz cywilnych i wojskowych – zgodnie 
z programem i przyj tymi zwyczajami. 

Osoby wizytowane sk adaj  rewizyty przyby emu dowódcy okr tu (jednostki 
pomocniczej) MW w ci gu 24 godzin od czasu z o enia przez niego wizyty. 
Admira owie i komandorowie rewizytuj  osobi cie dowódców wizytuj cych okr tów 
(jednostek pomocniczych) lub zespo ów okr tów (jednostek pomocniczych) MW, 
którzy s  w stopniu od komandora wzwy , natomiast sk adanie rewizyt dowódców, 
którzy s  ni si stopniem, mog  zleci  swoim zast pcom. 

Gdy do zagranicznego portu wchodzi zespó  okr tów (jednostek 
pomocniczych) MW, wizyty sk ada dowódca zespo u w towarzystwie dowódców 
okr tów (jednostek pomocniczych) MW oraz innych oficerów, których obecno  
uwa a si  za wskazan .  

W czasie pobytu okr tów (jednostek pomocniczych) MW w zagranicznych 
portach do zwyczaju nale y sk adanie wie ców i wi zanek w miejscach szczególnie 
czczonych przez dane pa stwo. Wie ce i wi zanki sk ada si  wed ug przyj tego  
w danym pa stwie ceremonia u. Mo na je sk ada  z udzia em orkiestry wojskowej21  
i kompanii honorowej, przedstawicieli polskich placówek dyplomatycznych, a tak e 
osób honorowych, kompanii honorowej gospodarzy. Wie ce i wi zanki mo e sk ada  
jedynie dowództwo rejsu bez wojskowej asysty honorowej lub tylko delegacja przez 
nie wyznaczona.  

Gdy na terenie wizytowanego pa stwa znajduj  si  polskie cmentarze 
wojenne, mogi y polskich o nierzy i zas u onych Polaków oraz miejsca 
upami tniaj ce chwa  or a polskiego, sk ada si  w tych miejscach, w porozumieniu 
z miejscowymi w adzami administracyjnymi oraz przedstawicielami polskich 
placówek dyplomatycznych – wie ce b d  wi zanki22. 
 Po przybyciu do polskiego portu lub na red  okr tu (zespo u okr tów) innej 
bandery, wysy a si  na ten okr t (okr t flagowy zespo u) oficera 
komplementacyjnego, który odgrywa rol  cznika mi dzy dowódc  okr tu (zespo u 
okr tów), a miejscowymi w adzami wojskowymi. Na powitanie okr tu (zespo u 
okr tów) sk adaj cego wizyt  (przyja ni b d  kurtuazyjn ) w polskim porcie wystawia 
si  – na zasadach wzajemno ci – kompani  honorow  i orkiestr  wojskow .  
W zale no ci od stopnia wojskowego i stanowiska wizytuj cego wita ich odpowiedni 
stopniem i stanowiskiem oficer MW. Na czas wizyty podnosi si  na nabrze u na 
maszt flag  pa stwa reprezentowanego przez dowódc  okr tu (zespo u okr tów). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Je eli orkiestra wojskowa bierze udzia  w rejsie. 
22 Podczas wizyty zagranicznej wspólnie z przedstawicielami placówek dyplomatycznych RP 
organizuje si  konferencj  prasow , podczas której przedstawia si  cel, program wizyty oraz tradycje 
okr tów (jednostek pomocniczych) MW. Nast pnie udost pnia si  okr ty (jednostki pomocnicze MW) 
do zwiedzania.  
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7. WI TO OKR TU, JEDNOSTKI POMOCNICZEJ LUB ZESPO U OKR TÓW 
MARYNARKI WOJENNEJ 

  
Na wi to okr tu, jednostki pomocniczej lub zespo u okr tów MW zaprasza si  

przedstawicieli kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich, matk  chrzestn  okr tu (jednostki pomocniczej) MW 
oraz by ych dowódców i cz onków za óg okr tów (jednostek pomocniczych) MW. 
Ponadto w uroczysto ci bior  udzia  wydzielone pododdzia y oraz okr ty (jednostki 
p ywaj ce) stoj ce w danym porcie (basenie portowym). 

Kulminacyjnym momentem wi ta jest uroczyste podniesienie wielkiej gali 
banderowej na okr cie (jednostki pomocniczej) MW. Po podniesieniu gali 
branderowej zarz dza si  zbiórk  za ogi okr tu (jednostki pomocniczej) MW na 
nabrze u frontem do okr tu (jednostki pomocniczej) MW.  

W przypadku wi ta zespo u okr tów MW kolejno  ich ustawienia w szyku na 
nabrze u jest nast puj ca: sztab zespo u, za ogi okr tów, które zdoby y miano 
najlepszych w MW lub w zespole, nast pnie za ogi pozosta ych okr tów wed ug 
kolejno ci numerów burtowych.  

Uroczysto  z okazji wi ta okr tu, jednostki pomocniczej lub zespo u okr tów 
MW, któr  organizuje si  na nabrze u, przebiega zgodnie ze scenariuszem 
uroczystego apelu23.  

 
 

8. SK ADANIE WIE CÓW I WI ZANEK NA MORZU 
 
W MW powszechny jest zwyczaj sk adania wie ców i wi zanek na morzu ku 

czci za óg zatopionych okr tów (jednostek p ywaj cych). Gdy okr t (jednostka 
pomocnicza) MW dop ynie do miejsca uroczysto ci na jego pok adzie zarz dza si  
zbiórk  za ogi i osób czasowo zaokr towanych. 

Dowódca okr tu (jednostki pomocniczej) MW lub osoba przez niego 
wyznaczona wyg asza okoliczno ciowe przemówienie, które ko czy s owami: 
„Cze  ich pami ci”. Za oga odpowiada: „Polegli na polu chwa y” lub „Zgin li 
mierci  marynarza”.  

Je eli na okr cie (jednostce pomocniczej) MW znajduje si  kapelan wojskowy, 
to po przemówieniu okoliczno ciowym odmawia on modlitwy za poleg ych 
marynarzy. Wyznaczona delegacja marynarzy opuszcza wie ce i wi zanki do morza.  
W czasie tej ceremonii zmniejsza si  pr dko  okr tu i opuszcza bander  do po owy. 

Na okr tach MW nosz cych nazwy okr tów, które zaton y w czasie walki,  
w przeddzie  rocznicy zatoni cia okr tu w godzinach wieczornych organizuje si  
apel poleg ych. Do apelu za oga ustawia si  na zbiórce na pok adzie. Podczas apelu 
bander  opuszcza si  do po owy. 

Je eli okr t (jednostka pomocnicza) MW znajduje si  na morzu dowódca 
okr tu (jednostki pomocniczej) MW lub osoba przez niego wyznaczona, odczytuje 
tekst apelu poleg ych, a marynarze odpowiadaj , np. „Polegli na polu chwa y”, 
„Zgin li mierci  marynarza”, „Chwa a bohaterom”, „Cze  ich pami ci”.               

                                                 
23 Po zako czeniu uroczysto ci na nabrze u mo na zorganizowa  spotkanie okoliczno ciowe, a okr t 
(jednostk  pomocnicz ) MW udost pnia si  do zwiedzania. W garnizonie mog  by  organizowane 
przedsi wzi cia o charakterze sportowym i kulturalno-o wiatowym. Po opuszczeniu bandery okr tu, 
jednostki pomocniczej lub zespo u okr tów MW – okr t i jednostki pomocnicze MW mog  by  
iluminowane gal  wietln . 
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Gdy na okr cie (jednostce pomocniczej) MW jest kapelan wojskowy, to po 
wyst pieniu dowódcy okr tu (jednostki pomocniczej) MW odmawia modlitwy za 
poleg ych marynarzy. Po zako czeniu ceremonii bander  podnosi si  „Do miejsca”. 

Je eli okr t (jednostka pomocnicza) MW jest zacumowany w macierzystym 
porcie, to w apelu poleg ych lub apelu pami ci oprócz za ogi mog  wzi  udzia  
prze o eni, przedstawiciele dowództwa MW i innych RSZ, w adz administracyjnych                
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych                
i rodowisk kombatanckich oraz matka chrzestna okr tu (jednostki pomocniczej) 
MW, byli dowódcy, cz onkowie za ogi okr tu (jednostki pomocniczej) MW i m odzie . 
Podczas uroczysto ci za oga staje na zbiórce na okr cie (jednostce pomocniczej) 
MW, a pozostali uczestnicy na nabrze u. Po odczytaniu tre ci apelu i oddaniu salwy 
honorowej mo na z o y  wie ce lub wi zanki w miejscu upami tniaj cych poleg ych 
marynarzy lub opu ci  je do morza. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas apelu poleg ych lub apelu pami ci 
organizowanego w porcie stanowi kompania honorowa i orkiestra wojskowa. 
 
9. CHRZEST I WODOWANIE OKR TU LUB JEDNOSTKI POMOCNICZEJ 

MARYNARKI WOJENNEJ 
 
Zgodnie z tradycj , przywilej chrztu okr tu (jednostki pomocniczej) MW 

przys uguje kobietom. Dla ka dego okr tu (jednostki pomocniczej) MW ceremonia 
chrztu jest organizowana tylko raz – przed wodowaniem. 

Na uroczysto  zaprasza si  przedstawicieli w adz pa stwowych, 
kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich 
oraz stoczniowców i m odzie .  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi orkiestra wojskowa. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 wprowadzenie orkiestry wojskowej;  
 przybycie dyrektora stoczni (dyrektor wita si  z go mi honorowymi i zaprasza 

ich na trybun , zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 
 z o enie meldunku o gotowo ci jednostki p ywaj cej do wodowania (tr bacz 

gra sygna  „Baczno ”, przedstawiciel kierownictwa stoczni sk ada meldunek 
dyrektorowi o gotowo ci jednostki do wodowania); 

 przemówienie okoliczno ciowe (dyrektor stoczni wyg asza okoliczno ciowe 
przemówienie, które ko czy poleceniem: „Przyst pi  do wodowania 
jednostki”); 

 po wiecenie jednostki p ywaj cej (kapelan wojskowy dokonuje aktu 
po wi cenia jednostki p ywaj cej)24; 

 ceremonia chrztu jednostki p ywaj cej (dyrektor stoczni zwraca si  do matki 
chrzestnej: „Prosz  matk  chrzestn  o dokonanie aktu nadania imienia 
jednostce”. Matka chrzestna wypowiada formu : „P y  po morzach  
i oceanach wiata, s aw imi  polskiego stoczniowca i polskiego 

                                                 
24 W przypadku uczestnictwa w uroczysto ci kapelanów kilku duszpasterstw, modlitwy i po wi cenia 
dokonywane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci. 
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marynarza, nadaj  ci imi  ........ /imi  okr tu /jednostki pomocniczej/ MW”. 
Nast pnie rozbija butelk  szampana o kad ub. Okr t /jednostka pomocnicza/ 
MW schodzi z pochylni na wod , orkiestra wojskowa gra hymn RP); 

 z o enie gratulacji (dyrektor stoczni i go cie honorowi gratuluj  matce 
chrzestnej udanego wodowania i wr czaj  jej kwiaty, nast pnie zas u onym 
stoczniowcom wr cza przyznane odznaczenia i wyró nienia); 

 zako czenie uroczysto ci. 
 
10. WR CZANIE PATENTU DOWÓDCY OKR TU LUB JEDNOSTKI 

POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 
 
Oficer, który jest wyznaczony po raz pierwszy na stanowisko dowódcy okr tu 

MW, otrzymuje od Dowódcy Generalnego RSZ lub jego przedstawiciela patent 
dowódcy okr tu MW, symbolizuj cy jego kwalifikacje. 

Uroczysto  wr czenia oficerowi patentu dowódcy okr tu MW odbywa si   
w Salonie Kaprów Okr tu Muzeum ORP „B yskawica”25. W uroczysto ci powinien 
uczestniczy  prze o ony oficera. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przedstawienie oficera otrzymuj cego patent dowódcy okr tu MW (prze o ony 
przedstawia oficera Dowódcy Generalnemu RSZ lub jego przedstawicielowi); 

 odczytanie rozkazu (decyzji) o przyznaniu patentu dowódcy okr tu MW  
(wyznaczona osoba odczytuje rozkaz /decyzj /); 

 wr czenie patentu dowódcy okr tu MW (Dowódca Generalny RSZ lub jego 
przedstawiciel wr czaj c patent i wyg asza formu : „Panie /Pani/ ...... 
/stopie  wojskowy/, jestem przekonany, e okr ty, którymi b dzie Pan 
/Pani/ dowodzi , b d  godnie reprezentowa y bander  wojenn  na 
wszystkich morzach i oceanach wiata”. Oficer odbieraj cy patent 
odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”); 

 wykonanie pami tkowej fotografii; 
 zako czenie spotkania. 

 
Osoba wyznaczona po raz pierwszy na stanowisko dowódcy jednostki 

pomocniczej MW otrzymuje patent dowódcy, który wr cza dowódca dywizjonu 
jednostek pomocniczych MW. Ceremonia odbywa si  w sposób wy ej opisany. 

 
 

11. ZDAWANIE I OBEJMOWANIE STANOWISKA DOWÓDCY OKR TU  
LUB JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

 
Zdanie i obj cie stanowiska dowódcy okr tu (jednostki pomocniczej) MW 

powinno odby  si  po powrocie okr tu (jednostki pomocniczej) MW z morza. 
Wskazane jest, aby w ostatnim wyj ciu w morze dowódcy okr tu (jednostki 
pomocniczej) MW zdaj cego obowi zki towarzyszy  mu dowódca, który obejmie te 
obowi zki.  

                                                 
25 Uroczysto  mo e si  odby  w innym miejscu wskazanym przez organizatora uroczysto ci. 
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Uroczysto  zdania i obj cia stanowiska odbywa si  na okr cie (jednostce 
pomocniczej) MW w obecno ci prze o onego dowódcy okr tu oraz za ogi okr tu 
(jednostki pomocniczej) MW.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie prze o onego (po przybyciu na miejsce zbiórki prze o onego wraz  
z dowódc  obejmuj cym stanowisko, dowódca zdaj cy okr t /jednostk  
pomocnicz / MW sk ada meldunek.: „Panie /Pani/ ....... /stopie  wojskowy/ 
melduje za og  na zbiórce z okazji zdania i obj cia stanowiska dowódcy 
okr tu /jednostki pomocniczej/ Marynarki Wojennej”, prze o ony zajmuje 
miejsce przed frontem szyku i wita si  z za og ); 

 przekazanie obowi zków dowódcy okr tu (jednostki pomocniczej) MW 
(po przywitaniu, dowódca zdaj cy stanowisko zajmuje miejsce po prawej 
stronie prze o onego, a obejmuj cy po lewej – obaj w odst pie jednego kroku. 
Zdaj cy stanowisko podaje komend : „BACZNO ”, po której prze o ony 
przedstawia informacj : „Rozkazem dowódcy Marynarki Wojennej wasz 
dowódca, ...... /stopie , imi  i nazwisko/, zosta  przeniesiony /zosta a 
przeniesiona/ na inne stanowisko s u bowe. Na dowódc  ......... /nazwa 
okr tu lub jednostki pomocniczej MW/ zosta  wyznaczony /zosta a 
wyznaczona/ ...... /stopie , imi  i nazwisko/”. Po przedstawieniu informacji 
przez prze o onego nowy dowódca podaje komend : „Za oga, na moj  
komend  – SPOCZNIJ”); 

 przekazanie znaku dowódcy okr tu26 (zast pca dowódcy okr tu MW podaje 
znak dowódcy okr tu prze o onemu, który wr cza go dowódcy zdaj cemu 
obowi zki. Nast pnie podaje prze o onemu nowy znak, który wr cza go 
dowódcy obejmuj cemu obowi zki wypowiadaj c formu : „Wr czam Panu 
/Pani/ …. /stopie  wojskowy/ znak dowódcy okr tu /jednostki 
pomocniczej/ Marynarki Wojennej, symbol sprawowania w adzy nad 
okr tem /jednostk  pomocnicz / i jego za og ”. Dowódca odbiera znak  
i odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny”);  

 przemówienia okoliczno ciowe (prze o ony sk ada podzi kowanie dowódcy 
zdaj cemu stanowisko oraz informuje za og  o przebiegu s u by nowego 
dowódcy. Nast pnie dowódca zdaj cy obowi zki dzi kuje za odze za wspóln  
s u b , a obejmuj cy wita j  w krótkim wyst pieniu, po czym nowy dowódca 
dokonuje wpisu w „Dzienniku Zdarze ”, który podpisuj  zdaj cy i obejmuj cy 
obowi zki); 

 wykonanie wspólnego zdj cia i dokonanie wpisu w Ksi dze Pami tkowej 
Okr tu (Jednostki Pomocniczej) MW lub Kronice Okr tu (Jednostki 
Pomocniczej) MW; 

 zako czenie uroczysto ci (nowy dowódca okr tu /jednostki pomocniczej/ MW 
melduje prze o onemu zako czenie uroczysto ci i odprowadza go oraz 
dowódc , którego zast pi  do trapu. W czasie schodzenia po trapie dowódcy, 
który zda  obowi zki w cza si  syren  okr tow  i oddaje si  honory wistem 
trapowym). 

 
 

                                                 
26 Dotyczy równie  jednostki pomocniczej MW. 
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12. PO EGNANIE CZ ONKA ZA OGI OKR TU LUB JEDNOSTKI 
POMOCNICZEJ MARYNARKI WOJENNEJ 

 
 Po egnanie cz onka za ogi okr tu (jednostki pomocniczej) MW ko cz cego 
s u b  wojskow , odchodz cego do s u by na innym okr cie (jednostce 
pomocniczej) MW lub do s u by w innej jednostce (instytucji) wojskowej powinno 
odbywa  si  na okr cie (jednostce pomocniczej) MW, na którym pe ni  s u b . 

Uroczysto  po egnania odbywa si  w obecno ci prze o onego oraz za ogi 
okr tu (jednostki pomocniczej) MW podczas ceremonii podniesienia bandery 
wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW). 

W uroczysto ci mog  uczestniczy  przedstawiciele rodziny egnanego 
cz onka za ogi okr tu (jednostki pomocniczej) MW. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie prze o onego (prze o ony przybywa na miejsce zbiórki za ogi  
w towarzystwie dowódcy okr tu /jednostki pomocniczej/ MW); 

 rozpocz cie ceremonii podniesienia bandery wojennej (zast pca dowódcy 
okr tu /jednostki pomocniczej/ MW sk ada meldunek prze o onemu.: „Panie 
/Pani/ ....... /stopie  wojskowy/, zast pca dowódcy …… /stopie  wojskowy, 
nazwisko/ melduje za og  ....... /nazwa okr tu lub jednostki pomocniczej MW/ 
na zbiórce do podniesienia bandery i po egnania ....... /stopie , imi   
i nazwisko/, zwalnianego z zawodowej s u by wojskowej ......... /podaje 
inny powód po egnania/”, prze o ony zajmuje miejsce przed frontem szyku  
i wita si  z za og . o nierz egnany wyst puje z szyku i staje z prawej strony 
prze o onego); 

 podniesienie bandery wojennej (bandery jednostek pomocniczych MW); 
 odczytanie decyzji lub rozkazów (po podniesieniu bandery wyznaczona osoba 

odczytuje stosowne decyzje /rozkazy/);  
 przemówienia okoliczno ciowe (dowódca okr tu /jednostki pomocniczej/ MW   

przedstawia przebieg s u by egnanego cz onka za ogi, a prze o ony dzi kuje 
egnanemu za dotychczasow  s u b )27;  

 wykonanie wspólnego zdj cia i dokonanie wpisu w Ksi dze Pami tkowej 
Okr tu (Jednostki Pomocniczej) MW lub Kronice Okr tu (Jednostki 
Pomocniczej) MW; 

 zako czenie uroczysto ci (dowódca okr tu /jednostki pomocniczej/ MW 
melduje prze o onemu jej zako czenie i odprowadza go oraz egnanego 
o nierza do trapu. W czasie schodzenia po trapie o nierza egnanego 

w cza si  syren  okr tow  i oddaje si  honory wistem trapowym28). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 W trakcie uroczysto ci g os mo e zabra  równie  M  Zaufania jednostki (instytucji) wojskowej 
w a ciwego korpusu osobowego. 
28 Honory wistem trapowym oddaje si  o nierzowi, któremu on przys uguje zgodnie z „Regulaminem 
s u by na okr tach Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej”. 
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B. CEREMONIA  LOTNICZY ORAZ WOJSK SPECJALNYCH 
 

1. PIERWSZY SAMODZIELNY LOT SAMOLOTEM LUB MIG OWCEM 
WOJSKOWYM 

 
Pierwsze samodzielne loty samolotem lub mig owcem wojskowym odbywaj  

si  w jednostkach wojskowych SP, zgodnie z programem szkolenia WSOSP. 
Bezpo rednio po zako czeniu lotów na lotnisku zarz dza si  zbiórk  ca ej 

eskadry (skrzyd a szkolnego). Podchor owie, którzy wykonywali w tym dniu 
pierwsze samodzielne loty samolotem lub mig owcem wojskowym, staj  na zbiórce 
w szeregu na prawym skrzydle.  

W uroczysto ci bierze udzia  rektor-komendant WSOSP, komendant centrum 
szkolenia SP, dowódca o rodka szkolenia lotniczego lub ich przedstawiciele.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie prze o onego (po przybyciu na miejsce zbiórki prze o onego 
dowódca eskadry /skrzyd a szkolnego/ sk ada meldunek: „Panie /Pani/ ....... 
/stopie  wojskowy/ dowódca eskadry ….. /stopie  wojskowy, nazwisko/  
melduje stan osobowy ....... /nazwa jednostki wojskowej/ na zbiórce z okazji 
wykonania pierwszych samodzielnych lotów przez podchor ych 
Wy szej Szko y Oficerskiej Si  Powietrznych”, prze o ony zajmuje miejsce 
przed frontem szyku i wita si  z o nierzami. Po przywitaniu dowódca eskadry 
/skrzyd a szkolnego/ zajmuje miejsce po prawej stronie wy szego 
prze o onego); 

 wyst pienie z szyku podchor ych, którzy wykonali pierwszy samodzielny lot 
(dowódca eskadry /skrzyd a szkolnego/ wydaje komend  do wyst pienia 
przed szyk podchor ych, którzy po wyst pieniu zatrzymuj  si  we 
wskazanym miejscu); 

 przemówienie okoliczno ciowe prze o onego (prze o ony wyg asza krótkie 
przemówienie oraz podchodzi do podchor ych i sk ada im gratulacje z okazji 
wykonania pierwszych samodzielnych lotów); 

 przemówienie przedstawiciela podchor ych; 
 wykonanie wspólnego zdj cia i dokonanie wpisu do osobistego dziennika 

lotów (wpis dokonuje si  w rozdziale pt. „Kontrola”, podaj c typ i numer 
samolotu, stopie , imi  i nazwisko instruktora oraz mechanika, pod wpisem 
podpisy sk adaj  prze o eni i koledzy)29; 

 zako czenie uroczysto ci30. 
 
 

2. PO EGNALNY LOT PILOTA WOJSKOWEGO 
 
Po egnalny lot mo e odby  si  w macierzystej jednostce lotniczej pilota 

wojskowego. Na jego odbycie wymagana jest zgoda prze o onego. Decyzj   
o wykonaniu ostatniego lotu mo e wyda  prze o ony wy szego szczebla, który  
w strukturach organizacyjnych posiada jednostk  lotnicz . o nierze z grupy 

                                                 
29 Wykonanie pierwszych samodzielnych lotów nale y odnotowa  w Kronice Jednostki Wojskowej. 
30 Po zako czeniu oficjalnej cz ci uroczysto ci w jednostce lotniczej mo e odby  si  spotkanie 
okoliczno ciowe. 
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personelu lataj cego pe ni cy s u b  w sztabach, od zwi zku taktycznego wzwy , 
wykonuj  po egnalny lot w jednej z podleg ych jednostek lotniczych. 

Pilot, je eli nie ma przeciwwskaza  natury zdrowotnej, wykonuje po egnalny 
lot na samolocie lub mig owcu, który posiada podwójny uk ad sterowania.  
W po egnalnym locie pilota uczestniczy instruktor (powinien nim by  prze o ony 
pilota, maj cy uprawnienia do wykonywania lotów). 

Pilot przybywa na lotnisko w specjalnym ubiorze i uczestniczy w czynno ciach 
zwi zanych z przygotowaniem do lotu. Gdy jest gotowy do odbycia lotu, podchodzi 
do dowódcy jednostki lotniczej i sk ada stosowny meldunek. Dowódca jednostki 
lotniczej po udzieleniu wskazówek dotycz cych lotu wyg asza formu : „Do lotu 
po egnalnego startuje ...... (stopie , imi  i nazwisko), który po ....... (podaje liczb ) 
latach s u by w lotnictwie odchodzi z szeregów personelu lataj cego”. 
Nast pnie pilot wyst puje z szyku i wsiada do samolotu lub mig owca wraz  
z instruktorem.  

Lot odbywa si  wed ug ogólnie obowi zuj cych zasad i zgodnie z programem 
szkolenia lotniczego po kr gu nad lotniskiem. Przed podej ciem do l dowania 
samolot ( mig owiec) przelatuje wzd u  pasa startowego na wysoko ci nie mniejszej 
ni  100 metrów, wykonuj c trzy kolejne przechylenia. W czasie lotu po egnalnego 
pilot wzywa drog  radiow  wojskowe i cywilne punkty dowodzenia oraz kontroli 
powietrznej danego rejonu i dzi kuje im za dowodzenie i zabezpieczenie lotów.  

Po wyl dowaniu pilot opuszcza kabin  i egna si  z samolotem ( mig owcem) 
przez dotyk kad uba otwart  d oni  oraz sk ada podzi kowanie instruktorowi,  
z którym odby  po egnalny lot i technikowi samolotu za dobre przygotowanie 
maszyny do lotu.  

Nast pnie odbywa si  uroczysto  oficjalnego zako czenia przez pilota 
wykonywania lotów w powietrzu podczas s u by w WP. Uroczysto  odbywa si  na 
lotnisku wojskowym. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  – w miar  mo liwo ci – ca y stan 
osobowy macierzystej jednostki lotniczej oraz prze o ony, dowódca jednostki 
lotniczej, przedstawiciele duszpasterstw wojskowych oraz rodzina pilota. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie prze o onego (po przybyciu prze o onego dowódca jednostki 
wojskowej SP sk ada meldunek: „Panie /Pani/ ....... /stopie  wojskowy/ 
melduje stan osobowy ....... /nazwa jednostki wojskowej/ na zbiórce z okazji 
wykonania po egnalnego lotu przez ........ /stopie , imi  i nazwisko/”, 
prze o ony zajmuje miejsce przed frontem szyku i wita si  z o nierzami. 
Po przywitaniu dowódca jednostki lotniczej zajmuje miejsce po prawej stronie 
prze o onego); 

 wyst pienie z szyku pilota, który odby  po egnalny lot (pilot podchodzi do 
prze o onego i sk ada mu meldunek: „Panie /Pani/ ....... /stopie  wojskowy 
prze o onego/ – ........ /stopie  i nazwisko pilota/ melduj  wykonanie ostatniego 
lotu w lotnictwie wojskowym”, który nast pnie podaje prze o onemu osobisty 
dziennik lotów w celu dokonania w nim stosownego wpisu); 

 przemówienie okoliczno ciowe prze o onego (prze o ony dzi kuje za 
dotychczasow  s u b  i sk ada gratulacje pilotowi, który staje po jego lewej 
stronie)31; 

                                                 
31 W trakcie uroczysto ci g os mo e zabra  równie  M  Zaufania jednostki (instytucji) wojskowej 
w a ciwego korpusu osobowego. 
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 odczytanie okoliczno ciowego rozkazu i wr czenie wyró nie  (wyznaczona 
osoba odczytuje rozkaz o wyró nieniu pilota, wyró nienie wr cza prze o ony, 
nast pnie do pilota podchodzi delegacja przedstawicieli pilotów, techników 
oraz personelu zabezpieczenia lotów i wr cza wi zank  kwiatów)32; 

 przemówienie pilota; 
 wykonanie wspólnego zdj cia i dokonanie wpisu do osobistego dziennika 

lotów (wpis dokonuje si  w rozdziale pt. „Kontrola”, podaj c typ i numer 
samolotu, stopie , imi  i nazwisko instruktora oraz mechanika, pod wpisem 
podpisy sk adaj  prze o eni i koledzy)33; 

 zako czenie uroczysto ci34. 
 
 

3. WYKONANIE PO EGNALNEGO SKOKU ZE SPADOCHRONEM  
 

o nierze posiadaj cy uprawnienia do odbywania skoków ze spadochronem, 
bezpo rednio przed zako czeniem s u by wojskowej, mog  odda  po egnalny skok 
na lotnisku znajduj cym si  zazwyczaj przy macierzystej jednostce lotniczej. Na jego 
odbycie jest wymagana zgoda prze o onego. 

W przypadku o nierzy pe ni cych s u b  w sztabach, od zwi zku taktycznego 
wzwy , wykonanie po egnalnego skoku ze spadochronem mo e odby  si  na 
lotnisku jednej z podleg ych jednostek lotniczych. 

o nierz, który ma odby  po egnalny skok ze spadochronem, przybywa na 
lotnisko w ubiorze wiczebnym i uczestniczy w czynno ciach zwi zanych  
z przygotowaniem do skoku (pobiera spadochron z magazynu i po wyj ciu z torby 
transportowej przygotowuje go do za o enia). 

Po udzieleniu instrukta u przez kierownika skoków i po stwierdzeniu przez 
lekarza braku przeciwwskaza  do odbycia skoku spadochronowego, o nierz 
podchodzi do dowódcy jednostki wojskowej i sk ada stosowny meldunek. Dowódca 
jednostki wojskowej wyg asza formu : „Po egnalny skok spadochronowy 
wykonuje ....... (stopie , imi  i nazwisko), który po ....... (podaje liczb ) latach 
s u by  w …….  (rodzaj si  zbrojnych lub nazwa jednostki wojskowej) ko czy s u b  
wojskow ”.  

Po wyg oszonej formule o nierz zak ada samodzielnie spadochron, podchodzi 
do 1, 2 i 3 linii kontroli, gdzie jest sprawdzany przez instruktorów spadochronowych. 
Po komendzie ostatniego instruktora: „Wylot, do samolotu – MARSZ”, wsiada na 
pok ad samolotu lub mig owca. Po egnalny skok ze spadochronem zabezpiecza na 
pok adzie statku powietrznego wskazany przez niego instruktor spadochronowy35.  

Po wyl dowaniu o nierz zdejmuje spadochron, zwija czasz  i podchodzi z ni  
do dy urnego zrzutowiska – w jego obecno ci pakuje spadochron do torby 
transportowej w taki sposób, aby skrawek czaszy wystawa  poza ni . Wypisuje 
„Metryk  skoków” i chowa j  do kieszonki. Nast pnie przykl ka na prawe kolano, 
ca uje wystaj cy r bek czaszy spadochronu i wypowiada s owa: „Niech s u y 
szcz liwie innym”. Po tej czynno ci dy urny zrzutowiska zabiera spadochron. 

                                                 
32 Nast puje odtworzenie „Marsza Lotników”. 
33 Wykonanie po egnalnego lotu nale y odnotowa  w Kronice Jednostki Wojskowej. 
34 Po zako czeniu oficjalnej cz ci uroczysto ci w jednostce lotniczej mo e odby  si  spotkanie 
okoliczno ciowe. 
35 Wysoko  skoku ze spadochronem oraz czas opó nienia ustalane s  wed ug mo liwo ci 
(kwalifikacji) skacz cego o nierza. 
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Nast pnie odbywa si  uroczysto  oficjalnego zako czenia przez o nierza 
skoków ze spadochronem. Uroczysto  odbywa si  na lotnisku wojskowym. 

W uroczysto ci powinien uczestniczy  – w miar  mo liwo ci – ca y stan 
osobowy macierzystej jednostki wojskowej oraz prze o ony, dowódca jednostki 
wojskowej, przedstawiciele duszpasterstw wojskowych oraz mo e uczestniczy  
rodzina o nierza. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie prze o onego (po przybyciu prze o onego dowódca jednostki 
wojskowej sk ada meldunek, np.: „Panie /Pani/ ....... /stopie  wojskowy/ 
melduj  stan osobowy ....... /nazwa jednostki wojskowej/ na zbiórce z okazji 
wykonania po egnalnego skoku ze spadochronem przez ........ /stopie , 
imi  i nazwisko/”, prze o ony zajmuje miejsce przed frontem szyku i wita si   
z o nierzami. Po przywitaniu dowódca jednostki wojskowej zajmuje miejsce 
po prawej stronie prze o onego); 

 wyst pienie z szyku o nierza, który odby  po egnalny skok ze spadochronem 
( o nierz podchodzi do prze o onego i sk ada mu meldunek, np.: „Panie 
/Pani/ ....... /stopie  wojskowy prze o onego/ – ........ /stopie  i nazwisko 
o nierza/ melduje wykonania ostatniego skoku ze spadochronem 

podczas s u by w ….. /rodzaj si  zbrojnych lub nazwa jednostki wojskowej/”); 
 przemówienie okoliczno ciowe prze o onego (dzi kuje on za wzorow  s u b  

w RSZ lub jednostce wojskowej i wr cza „Certyfikat wykonanych skoków”             
z uwzgl dnieniem skoku po egnalnego. o nierz po odebraniu certyfikatu 
staje po lewej stronie prze o onego)36; 

 odczytanie okoliczno ciowego rozkazu i wr czenie wyró nie  (wyznaczona 
osoba odczytuje rozkaz o wyró nieniu o nierza, które wr cza prze o ony, 
nast pnie do o nierza podchodzi delegacja o nierzy z macierzystej jednostki 
wojskowej i wr cza wi zank  kwiatów); 

 przemówienie o nierza; 
 wykonanie wspólnego zdj cia37; 
 zako czenie uroczysto ci38. 

                                                 
36 W trakcie uroczysto ci g os mo e zabra  równie  M  Zaufania jednostki (instytucji) wojskowej 
w a ciwego korpusu osobowego. 
37 Wykonanie po egnalnego skoku ze spadochronem nale y odnotowa  w Kronice Jednostki 
Wojskowej. 
38 Po zako czeniu oficjalnej cz ci uroczysto ci w jednostce lotniczej mo e odby  si  spotkanie 
okoliczno ciowe. 
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ROZDZIA  VII 
 

UROCZYSTO CI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM,  
PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM LUB RELIGIJNYM 

 
 
1. UROCZYSTO CI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM 
 

1)  SK ADANIE WIE CÓW I WI ZANEK PRZED POMNIKAMI, TABLICAMI 
PAMI TKOWYMI ORAZ W MIEJSCACH PAMI CI NARODOWEJ  
 
Z o enie wie ców i wi zanek przed pomnikami i tablicami pami tkowymi oraz 

w miejscach pami ci narodowej1, jest wyrazem oddania ho du i upami tnienia osób 
oraz wydarzenia, któremu uroczysto  jest po wi cona.  

Ceremonia z o enia wie ców i wi zanek jest najcz ciej jednym z elementów 
uroczysto ci o charakterze patriotycznym lub patriotyczno-religijnym, np. apeli 
pami ci, apeli poleg ych, ods oni cia pomnika, tablicy pami tkowej i innych miejsc 
pami ci narodowej oraz uroczystych odpraw wart i uroczystej zmiany posterunku 
honorowego przed GN .  

Organizuj c uroczysto  z o enia wie ców i wi zanek, nale y pami ta   
o zasadach ustawiania delegacji sk adaj cych wie ce. W Polsce zasady procedencji 
nie s  arbitralnie ustalone. Podczas sk adania wie ców i wi zanek stosowane s  
(zwyczajowo) nast puj ce zasady: 

 zasada „osobistej obecno ci”, która polega na tym, e w przypadku braku 
obecno ci Prezydenta RP podczas uroczysto ci – Marsza ek Sejmu RP, 
Marsza ek Senatu RP i Prezes RM, sk adaj  wie ce przed przedstawicielem 
Prezydenta RP;  

 zasada „pierwsze stwa urz du, a nie osoby”, która polega na tym, e jako 
pierwszy sk adany jest wieniec od delegacji stoj cej najwy ej w hierarchii.  
 
Kolejno  ustawiania delegacji oraz sposób sk adania wie ców i wi zanek, 

organizator uroczysto ci ustala maj c na wzgl dzie jedn  z wy ej wymienionych 
zasad2. Ustalaj c kolejno  delegacji organizator uroczysto ci powinien kierowa  si  
taktem oraz nast puj cymi regu ami: w adza wiecka przed duchown , 
ustawodawcza przed wykonawcz  w obr bie danego szczebla (centralny, 
wojewódzki, powiatowy, gminny), szef zawsze przed zast pc , ale wiceszef 
wy szego szczebla terytorialnego (np. województwa) lub organizacyjnego przed 
szefem szczebla ni szego3.  

Ze wzgl du na rodzaj i charakter uroczysto ci dopuszcza si  mo liwo  
udzielenia pierwsze stwa delegacji szczególnie zwi zanej z obchodzon  
uroczysto ci , np. delegacja weteranów mo e jako pierwsza z o y  wieniec z okazji 

                                                 
1  Z o enie wie ców i wi zanek przed pomnikami i tablicami pami tkowymi oraz w miejscach pami ci 
narodowej przez oficjalne delegacje zagraniczne zosta o opisane w rozdziale II. 
2  Gdy program uroczysto ci przewiduje wyst pienia, to podczas nieobecno ci Prezydenta RP jego 
przedstawiciel mo e jako pierwszy odczyta  osobiste przes anie Prezydenta RP. 
3  Kolejno  ustawienia delegacji do sk adania wie ców i wi zanek podczas uroczysto ci 
organizowanych przez WP zawiera za cznik nr 9. 
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Dnia Weterana oraz delegacja zagraniczna mo e by  ustawiona przed delegacj  
polsk 4.  

Uroczysto  z o enia wie ców i wi zanek w miejscu pami ci narodowej 
odbywa si  przy udziale wojskowej asysty wojskowej zgodnie z zasadami jej 
uczestnictwa w uroczysto ciach o charakterze patriotycznym lub patriotyczno- 
-religijnym. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wystawienie posterunku honorowego (wystawienie posterunku powinno 
nast pi  pó  godziny przed rozpocz ciem uroczysto ci, a zmiana posterunku 
na pi  minut przed jej rozpocz ciem); 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (poczty 
sztandarowe zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wprowadzenie asysty nast puje 
15 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci); 

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 rozpocz cie uroczysto ci (odegranie hymnu RP lub odegranie przez tr bacza 
„Has a WP”); 

 z o enie wie ców i wi zanek ( o nierze z wie cami i wi zankami wyst puj  
oraz ustawiaj  si  na wprost pomnika /tablicy pami tkowej lub miejsca 
pami ci narodowej/. Cz onkowie delegacji zajmuj  miejsca za wyznaczonymi 
o nierzami albo nios  sami wieniec lub wi zank , ustawiaj c si  za ostatnim  

z o nierzy. Werbli ci graj  „Tremolo”, o nierze i delegacje podchodz  do 
pomnika /tablicy pami tkowej lub miejsca pami ci narodowej/ i sk adaj  
wie ce i wi zanki. Przewodnicz cy delegacji po z o eniu przez o nierza 
wie ca /wi zanki/ mo e podej  i poprawi  znajduj c  si  na nim szarf , 
nast pnie wraca na poprzednie miejsce. o nierz po z o eniu wie ca 
/wi zanki/ oddaje honory i odchodzi na wyznaczone miejsce. Nast pnie 
delegacja oddaje honory przez sk on g owy5 i odchodzi na poprzednie 
miejsce6); 

 odegranie sygna u „Cisza” lub „ pij Kolego”; 
 odegranie utworu okoliczno ciowego7; 
 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

                                                 
4 Stosowanie tego rodzaju rozwi za  podczas uroczysto ci z udzia em przedstawicieli najwy szych 
w adz pa stwowych wymaga uzyskania akceptacji odpowiednich kancelarii (chodzi o Kancelari  
Prezydenta RP, Kancelari  Sejmu RP, Kancelari  Senatu RP i Kancelari  Prezesa RM). 
5 Delegacja wojskowa sk adaj ca wieniec lub wi zank  – po z o eniu ich równocze nie salutuje, 
wykonuje zwrot w praw  lub lew  stron  i odchodzi na poprzednie miejsce. 
6 Gdy w miejscu uroczysto ci sk adania wie ców i wi zanek jest wy o ona ksi ga pami tkowa, 
przewodnicz cy delegacji, po z o eniu wie ca lub wi zanki – dokonuje w niej wpisu. 
7 Podczas uroczysto ci, których organizatorem jest WP nast puje odegranie (odtworzenie) „Pie ni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”. 
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Je eli scenariusz uroczysto ci przewiduje przemówienia okoliczno ciowe, 
modlitwy itp. wówczas mog  one odby  si  po odegraniu (odtworzenie) hymnu RP 
(„Has a WP”). W takim przypadku ceremonia z o enia wie ców i wi zanek jest 
ostatnim elementem uroczysto ci.  
 
 

2)  APEL PAMI CI LUB APEL POLEG YCH 
 

Apel pami ci lub apel poleg ych8 przeprowadza si  z okazji wi t 
pa stwowych i wojskowych oraz rocznic historycznych wydarze . Apel mo e by  
tak e elementem uroczysto ci o charakterze patriotycznym lub patriotyczno- 
-religijnym.  

Do udzia u w apelu mo na zaprosi  prze o onego, przedstawicieli w adz 
administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji 
pozarz dowych i rodowisk kombatanckich oraz m odzie  i innych partnerów 
spo ecznych. 

                                                 
8 O apelu pami ci mówimy, kiedy w jego tre ci przywo ywane s  osoby zwi zane z wydarzeniem 
historycznym, które nie poleg y w boju. Je eli w tre ci apelu (w przewa aj cej jego cz ci) wymienia 
si  tych, którzy polegli podczas dzia a  wojennych mówimy wówczas o apelu poleg ych.   
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Apel przeprowadza si  w miejscach zwi zanych z dziejami narodu polskiego, 
na cmentarzach wojennych, przy pomnikach i tablicach pami tkowych 
upami tniaj cych poleg ych o nierzy polskich oraz chwa  or a polskiego.  

Tekst apelu9 odczytuje si  powoli i wyra nie10. Po zawo aniu: „Sta cie do 
apelu” o nierze stoj cy w szyku kompanii honorowej odpowiadaj  np. „Polegli na 
polu chwa y”, „Chwa a bohaterom”, „Zgin li mierci  m cze sk ”, „Zgin li 
mierci  marynarza”, „Zgin li mierci  lotnika” „Cze  ich pami ci”. Po 

odpowiedzi o nierzy werbli ci graj  „Tremolo” (po ostatniej odpowiedzi „Tremolo” 
grane jest trzykrotnie). 

Apel pami ci lub apel poleg ych mo na czy  z uroczystym capstrzykiem, 
ods oni ciem pomników, tablic pami tkowych i innych miejsc pami ci narodowej oraz 
ze sk adaniem wie ców i wi zanek. Apel odbywa si  przy udziale wojskowej asysty 
honorowej zgodnie z zasadami jej uczestnictwa w uroczysto ciach o charakterze 
patriotycznym lub patriotyczno-religijnym. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wystawienie posterunku honorowego (wystawienie posterunku powinno 
nast pi  pó  godziny przed rozpocz ciem uroczysto ci, a zmiana posterunku 
na pi  minut przed jej rozpocz ciem); 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (poczty 
sztandarowe zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wprowadzenie asysty nast puje 
15 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci); 

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 rozpocz cie uroczysto ci (odegranie hymnu RP lub „Has a WP”); 
 przemówienie organizatora uroczysto ci (organizator wita uczestników 

uroczysto ci); 
 przemówienia okoliczno ciowe11; 
 odczytanie tekstu apelu pami ci lub apelu poleg ych (wojskowa asysta 

honorowa oddaje honory, oficer z jednostki /instytucji/ wojskowej 
wystawiaj cej wojskow  asyst  honorow  odczytuje tekst apelu.  
Po odczytaniu tekstu apelu oficer czytaj cy apel podaje komend :  
„Dla uczczenia /z okazji/ ....... (nazwa upami tnianego wydarzenia)  

                                                 
9  Projekt tekstu apelu powinien by  opracowywany przez organizatorów uroczysto ci i przekazany do 
dowódcy garnizonu, kieruj cego na ni  wojskow  asyst  honorow  lub do dowódcy jednostki 
(instytucji) wojskowej, który wystawia wojskow  asyst  honorow . Przed odczytaniem projekt tre ci 
apelu nale y przes a  do zatwierdzenia dyrektorowi komórki organizacyjnej MON realizuj cej zadania  
z zakresu ceremonia u wojskowego. Do zatwierdzenia powinna by  przes ana proponowany projekt 
tre ci apelu w formie elektronicznej lub drukowanej na co najmniej 14 dni przed rozpocz ciem 
uroczysto ci. Tekst apelu, który nie zosta  zatwierdzony, nie mo e by  odczytywany podczas 
uroczysto ci z udzia em wojskowej asysty honorowej. 
10  Je eli w uroczysto ci bierze udzia  wojskowa asysta honorowa tekst apelu powinien by  
odczytywany przez oficera z jednostki wojskowej wystawiaj cej asyst . Podczas uroczysto ci 
organizowanych przez komendantów szkó  podoficerskich tekst apelu mo e by  odczytany przez 
podoficera. 
11  Je eli organizatorzy apelu przewidzieli odmówienie modlitwy, to po zako czeniu oficjalnych 
przemówie  kapelan odmawia modlitwy (w przypadku uczestniczenia w uroczysto ci duchownych 
ró nych wyzna  modlitwy odmawiane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci). 
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– SALWA HONOROWA”. Po oddaniu salwy honorowej, tr bacz gra „Has o 
WP”); 

 z o enie wie ców i wi zanek; 
 odegranie sygna u „Cisza” lub „ pij Kolego”; 
 odegranie utworu okoliczno ciowego12; 
 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej  
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
3) NADANIE IMIENIA ZWI ZANEGO Z TRADYCJAMI OR A POLSKIEGO 

 
Nadanie imienia zwi zanego z tradycjami or a polskiego ró nego rodzaju 

budowlom o charakterze publicznym (np. szko om, ulicom, placom, skwerom, 
mostom, muzeom, salom tradycji), statkom powietrznym i p ywaj cym13, mo e by  
zorganizowane z udzia em wojskowej asysty honorowej, zgodnie z zasadami jej 
uczestnictwa w uroczysto ciach o charakterze patriotycznym lub patriotyczno- 
-religijnym. 

Uroczysto  taka mo e by  po czona z apelem pami ci lub apelem 
poleg ych, ods oni ciem pomnika lub tablicy pami tkowej i zorganizowana w rocznic  
historycznych wydarze  zwi zanych z osob  lub wydarzeniem, którego imi  jest 
nadawane.  

 Do udzia u w tych uroczysto ci mo na zaprosi  prze o onego, przedstawicieli 
w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstwa wojskowego, 
organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich oraz m odzie  i innych 
partnerów spo ecznych.  

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wystawienie posterunku honorowego przy tablicy pami tkowej lub pomniku14 
(wystawienie posterunku powinno nast pi  pó  godziny przed rozpocz ciem 
uroczysto ci, a zmiana posterunku na pi  minut przed jej rozpocz ciem); 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (poczty 
sztandarowe zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wprowadzenie asysty nast puje 
15 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci); 

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 rozpocz cie uroczysto ci (odegranie hymnu RP lub „Has a WP”); 
 przemówienie organizatora uroczysto ci (organizator wita uczestników 

uroczysto ci); 
 odczytanie decyzji o nadaniu imienia (wyznaczona osoba lub przedstawiciel 

urz du nadaj cego imi  odczytuje tre  dokumentu o nadaniu imienia); 
 
                                                 
12  Podczas uroczysto ci, których organizatorem jest WP nast puje odegranie (odtworzenie) „Pie ni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”. 
13  Nie dotyczy nadania imienia patrona jednostce wojskowej. 
14  Je eli znajduj  si  w miejscu uroczysto ci lub b d  ods aniane w jej trakcie. 
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 przemówienia okoliczno ciowe15; 
 dokonanie aktu ods oni cia pomnika lub tablicy pami tkowej (tr bacz gra 

sygna  „Baczno ”, wojskowa asysta honorowa oddaje honory, osoba 
/osoby/ dokonuj ca aktu ods oni cia zdejmuje wst g  /szarf /, tr bacz gra 
„Has o WP”); 

 odegranie utworu okoliczno ciowego16; 
 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

2. UROCZYSTO CI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM  
 

1) WMUROWANIE AKTU EREKCYJNEGO I KAMIENIA W GIELNEGO 
 

Uroczysto  wmurowania aktu erekcyjnego cz sto bywa po czona  
z wmurowaniem kamienia w gielnego, czyli symbolicznego pierwszego elementu  
w budowanym obiekcie. 

Do udzia u w uroczysto ci wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia 
w gielnego mo na zaprosi  prze o onego, przedstawicieli w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich oraz m odzie  i innych partnerów spo ecznych.  

Wmurowanie aktu erekcyjnego i kamienia w gielnego odbywa si  przy udziale 
wojskowej asysty honorowej zgodnie z zasadami jej uczestnictwa w uroczysto ciach 
o charakterze patriotycznym lub patriotyczno-religijnym. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wprowadzenie asysty nast puje 
15 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci); 

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 rozpocz cie uroczysto ci (odegranie hymnu RP lub „Has a WP”); 
 przemówienie organizatora uroczysto ci (organizator wita uczestników 

uroczysto ci); 
 przemówienia okoliczno ciowe17; 
 odczytanie aktu erekcyjnego (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, wojskowa 

asysta honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz , wyznaczona osoba 
odczytuje akt erekcyjny. Nast pnie osoby wytypowane przez organizatora 

                                                 
15  Je eli organizatorzy uroczysto ci przewidzieli odmówienie modlitwy, to po zako czeniu oficjalnych 
przemówie  kapelan odmawia modlitwy (w przypadku uczestniczenia w uroczysto ci duchownych 
ró nych wyzna  modlitwy odmawiane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci). 
16  Podczas uroczysto ci, których organizatorem jest WP nast puje odegranie (odtworzenie) „Pie ni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”. 
17  Je eli organizatorzy uroczysto ci przewidzieli odmówienie modlitwy, to po zako czeniu oficjalnych 
przemówie  kapelan odmawia modlitwy (w przypadku uczestniczenia w uroczysto ci duchownych 
ró nych wyzna  modlitwy odmawiane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci). 
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uroczysto ci sk adaj  podpisy na akcie erekcyjnym, który zostaje umieszczony 
w specjalnym pojemniku); 

 ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia w gielnego (wojskowa 
asysta honorowa oddaje honory, osoby wyznaczone przez organizatora 
uroczysto ci dokonuj  wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia w gielnego, 
tr bacz gra „Has o WP”); 

 odegranie utworu okoliczno ciowego18; 
 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

2) ODS ONI CIE POMNIKÓW, TABLIC PAMI TKOWYCH I INNYCH MIEJSC 
PAMI CI NARODOWEJ  

 
Ods oni cie pomników, tablic pami tkowych i innych miejsc pami ci 

narodowej jest zazwyczaj organizowane z okazji rocznic historycznych wydarze .  
Do udzia u w tych uroczysto ciach mo na zaprosi  prze o onego, 

przedstawicieli w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw 
wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich oraz m odzie   
i innych partnerów spo ecznych.  

Sposób okrycia pomnika, tablicy pami tkowej przed ods oni ciem uzale niony 
jest od mo liwo ci organizacyjnych i technicznych19.  

Uroczysto  mo e by  po czona z apelem pami ci lub apelem poleg ych, 
które s  zwi zane z ods anianym pomnikiem lub tablic  pami tkow . 

Ods oni cie pomników, tablic pami tkowych i innych miejsc pami ci 
narodowej odbywa si  przy udziale wojskowej asysty honorowej zgodnie z zasadami 
jej uczestnictwa w uroczysto ciach o charakterze patriotyczno-religijnym. 
 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wystawienie posterunku honorowego (wystawienie posterunku powinno 
nast pi  pó  godziny przed rozpocz ciem uroczysto ci, a jego zmiana na pi  
minut przed jej rozpocz ciem); 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych (poczty 
sztandarowe zajmuj  wyznaczone miejsca); 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wprowadzenie asysty nast puje 
15 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci); 

                                                 
18 Podczas uroczysto ci, których organizatorem jest WP nast puje odegranie (odtworzenie) „Pie ni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”. 
19 Przyjmuje si , e do tego celu wystarczy przepasanie (przes oni cie) ods anianego obiektu wst g  
(szarf ) o barwie bia o-czerwonej, któr  przymocowuje si  w górnym prawym rogu pomnika (tablicy 
pami tkowej) i przeci ga sko nie do jego dolnego lewego rogu. W przypadku innych obiektów pami ci 
narodowej mo na wykorzysta  wst g  (szarf ) o barwie bia o-czerwonej, któr  podczas ods oni cia 
obiektu przecina si  no yczkami. 
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 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 rozpocz cie uroczysto ci (odegranie hymnu RP lub odegranie przez tr bacza 
„Has a WP”); 

 przemówienie organizatora uroczysto ci (organizator wita uczestników 
uroczysto ci); 

 przemówienia okoliczno ciowe20; 
 ods oni cie pomnika lub tablicy pami tkowej (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, 

wojskowa asysta oddaje honory, osoba /osoby/ dokonuj ca aktu ods oni cia 
zdejmuje wst g  /szarf /, tr bacz gra „Has o WP”); 

 po wi cenie pomnika lub tablicy pami tkowej (duchowny /duchowni/ odmawia 
modlitwy i dokonuje jego po wi cenia); 

 z o enie wie ców i wi zanek; 
 odegranie utworu okoliczno ciowego21; 
 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
3) PO WI CENIE WYBUDOWANYCH OBIEKTÓW WOJSKOWYCH  

I NOWEGO SPRZ TU WOJSKOWEGO  
 
Nowo wybudowane obiekty wojskowe i nowy sprz t wojskowy mog  by  

po wi cone. W uroczysto ci mo e wzi  udzia  wojskowa asysta honorowa zgodnie 
z zasadami jej uczestnictwa w uroczysto ciach o charakterze patriotyczno-religijnym. 

Do udzia u w tych uroczysto ciach mo na zaprosi  prze o onego, 
przedstawicieli w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw 
wojskowych, organizacji pozarz dowych i rodowisk kombatanckich oraz m odzie   
i innych partnerów spo ecznych.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 wprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 
kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych22; 

 wprowadzenie wojskowej asysty honorowej (wprowadzenie asysty nast puje 
15 minut przed rozpocz ciem uroczysto ci); 

 przybycie zaproszonych go ci (zajmuj  oni wyznaczone miejsca, narrator 
/konferansjer/ przedstawia uczestnikom przebieg uroczysto ci oraz 
wprowadza w jej tematyk ); 

 rozpocz cie uroczysto ci (odegranie hymnu RP lub „Has a WP”); 
 przemówienie organizatora uroczysto ci (organizator wita uczestników 

uroczysto ci); 
 przemówienia okoliczno ciowe; 

                                                 
20 Je eli organizatorzy uroczysto ci przewidzieli odmówienie modlitwy, to po zako czeniu oficjalnych 
przemówie  kapelan odmawia modlitwy (w przypadku uczestniczenia w uroczysto ci duchownych 
ró nych wyzna  modlitwy odmawiane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci). 
21 Podczas uroczysto ci, których organizatorem jest WP nast puje odegranie (odtworzenie) „Pie ni 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”. 
22 Je li s  przewidziane do udzia u w uroczysto ci. 
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 odmówienie modlitw i po wi cenie budowli lub sprz tu (w przypadku 
uczestniczenia w uroczysto ci duchownych ró nych wyzna  modlitwy 
odmawiane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 odprowadzenie sztandarów organizacji pozarz dowych, rodowisk 

kombatanckich, uczelni, szkó  i innych partnerów spo ecznych; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 

3. UROCZYSTO CI O CHARAKTERZE RELIGIJNYM  
 
Uroczysto ci o charakterze religijnym organizowane s  z okazji wi t: Bo ego 

Narodzenia, Zmartwychwstania Pa skiego23, Naj wi tszego Cia a i Krwi Chrystusa24, 
Wszystkich wi tych25, Dnia Wspomnienia Zmar ych, Odpustu Parafii Wojskowej 
oraz rocznic historycznych wydarze , zdarze  losowych (np. pogrzeby)  
i indywidualnych (np. zawarcie ma e stwa).  

Z okazji wi t odprawiana jest uroczysta Msza wi ta. 
 

1) ZACHOWANIE SI  WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ  
PODCZAS MSZY WI TYCH I NABO E STW RÓ NYCH WYZNA   

 
a) MSZA WI TA ORGANIZOWANA W OBRZ DKU RZYMSKO-                               

-KATOLICKIM 
 

Msza wi ta dla wspólnoty Ko cio a Rzymsko-Katolickiego jest 
najwa niejszym wydarzeniem i naj wi tsz  czynno ci . Ze wzgl du na powag  Mszy 
wi tej uczestnicz cy w niej o nierze powinni przyj  postaw  godn  w zachowaniu 

i ubiorze, z pe nym poszanowaniem zwyczajów, przestrzegaj c liturgicznych 
przepisów religijnych oraz ceremonia u wojskowego. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Msza wi ta z udzia em pocztu sztandarowego i tr bacza 
 
Obrz dy wst pne 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow 26: 

 przed rozpocz ciem Mszy wi tej, w momencie, gdy celebrans wychodzi  
z zakrystii (po dzwonku) – tr bacz gra sygna  „S uchajcie Wszyscy”; 

 po przybyciu kap ana i asysty liturgicznej do o tarza: 
 ceremoniarz lub inna osoba prosi o wprowadzenie sztandaru wojskowego: 

„Prosz  o wprowadzenie sztandaru wojskowego”;  
 tr bacz gra sygna  „Baczno ”; 

                                                 
23 Wojskowa asysta honorowa mo e by  zaproszona do udzia u w uroczysto ciach Triduum 
Paschalnego: w Wielki Czwartek na Msz  wi t  Wieczerzy Pa skiej, w Wielki Pi tek na 
Nabo e stwo Pasyjne, w Wielk  Sobot  na Liturgi  Wigilii Paschalnej i niedzieln  Rezurekcj . 
24 Wojskowa asysta honorowa mo e by  zaproszona do udzia u we Mszy wi tej i procesji. 
25 W tym dniu wystawiane s  posterunki honorowe przy mogi ach o nierzy i bohaterów narodowych, 
przy pomnikach, tablicach pami tkowych oraz w miejscach pami ci narodowej i chwa y or a 
polskiego.  
26 Podczas Mszy wi tej komendy podawane dla wojskowej asysty honorowej do przyj cia postawy 
zasadniczej i swobodnej powinny by  poprzedzane sygna em granym przez tr bacza. 
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 poczet sztandarowy wchodzi do obiektu sakralnego, zatrzymuje si  przed 
o tarzem i oddaje honory; 

 tr bacz gra „Has o WP”27;  
 po odegraniu sygna u dowódca pocztu sztandarowego podaje komend  do 

przemieszczenia si  i zaj cia wyznaczonego miejsca; 
 tr bacz gra sygna  „Spocznij”; 

 kap an rozpoczyna Msz  wi t . 
 
Liturgia S owa i Liturgia Eucharystyczna   
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

 w trakcie Mszy wi tej organizowanej w obiektach sakralnych oraz podczas 
polowej Mszy wi tej poczet sztandarowy wykonuje nast puj ce czynno ci: 
 przed „Podniesieniem” – oddaje honory, po „Podniesieniu” – przyjmuje 

postaw  swobodn ; 
 przed „Ewangeli ” i „B ogos awie stwem” – przyjmuje postaw  zasadnicz , 

po „Ewangelii” i „B ogos awie stwie” – postaw  swobodn . 
 

 W trakcie Mszy wi tej organizowanej w obiektach sakralnych oraz podczas 
polowej Mszy wi tej wykonywane s  na tr bce nast puj ce sygna y: 
 sygna  „S uchajcie Wszyscy” – przed rozpocz ciem Mszy wi tej  

w momencie, gdy celebrans wychodzi z zakrystii (po dzwonku). Gdy  
w uroczysto ci bierze udzia  poczet sztandarowy (poczty), wykonuje si  
„Has o WP”; 

 sygna  „Baczno ” – przed „Ewangeli ” w momencie, gdy wierni sko cz  
piewa  „Alleluja”. Po s owach „Oto S owo Pa skie – Chwa a Tobie 

Chryste” – sygna  „Spocznij”; 
 sygna  „Baczno ” – przed „Podniesieniem” po s owach „…Cia em  

i Krwi  naszego Pana Jezusa Chrystusa”, sygna  „Spocznij” – po 
opuszczeniu kielicha; 

 utwór „Intrada” – podczas przeistoczenia, po ukazaniu kolejno postaci 
Naj wi tszego Sakramentu Eucharystii28; 

 sygna  „Baczno ” – przed b ogos awie stwem po s owach „A teraz 
udziel  b ogos awie stwa”; 

 sygna  „Spocznij” – po s owach „Id cie w pokoju Chrystusa” (je eli we 
Mszy wi tej uczestniczy poczet sztandarowy, po tych s owach grane jest 
„Has o WP”, a po wyj ciu z obiektu sakralnego pocztu sztandarowego       
–  sygna  „Spocznij”). 

 
Obrz dy rozes ania 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

 po „B ogos awie stwie” i od piewaniu hymnu „Bo e co  Polsk ” lub innej 
pie ni religijnej: 
 ceremoniarz lub inna osoba prosi o wyprowadzenie sztandaru 

wojskowego: „Prosz  o wyprowadzenie sztandaru wojskowego”; 
 tr bacz gra sygna  „Baczno ”; 

                                                 
27 Je eli w Mszy wi tej bierze udzia  chór, mo e on w miejscu „Has a WP” za piewa  hymn RP, 
ponadto, gdy uczestniczy w niej orkiestra mo e zagra  hymn RP.  
28 Utwór ten odgrywany jest tylko w przypadku udzia u orkiestry we Mszy wi tej. 
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 poczet sztandarowy przechodzi przed o tarz, zatrzymuje si  i oddaje 
honory; 

 tr bacz gra „Has o WP”; 
 po odegraniu sygna u dowódca pocztu sztandarowego podaje komend  

do przemieszczenia si  i opuszczenia wi tyni; 
 tr bacz gra sygna  „Spocznij”29; 

 kap an z asyst  liturgiczn  wychodzi z prezbiterium do zakrystii.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Msza wi ta z udzia em kompanii honorowej, orkiestry lub tr bacza 
 
Obrz dy wst pne 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow 30: 

 na 5 minut przed rozpocz ciem Mszy wi tej, tr bacz gra sygna  
„Baczno ”; 

 dowódca kompanii honorowej wprowadza pododdzia  na miejsce celebry; 
 po wprowadzeniu kompanii honorowej tr bacz gra sygna  „Spocznij”; 
 po przybyciu kap ana i asysty liturgicznej do o tarza:  

 ceremoniarz lub inna osoba prosi o wprowadzenie sztandaru 
wojskowego: „Prosz  o wprowadzenie sztandaru wojskowego” 31;  

 tr bacz gra sygna  „Baczno ”; 
 kompania honorowa oddaje honory, poczet sztandarowy na komend  

dowódcy kompanii honorowej maszeruje do o tarza, zatrzymuje si   
i oddaje honory32; 

 tr bacz gra „Has o WP”33;  
 po odegraniu sygna u dowódca pocztu sztandarowego podaje 

komend  do przemieszczenia si  i zaj cia wyznaczonego miejsca; 
 tr bacz gra sygna  „Spocznij”; 

 kap an rozpoczyna Msz  wi t . 
 
Liturgia S owa i Liturgia Eucharystyczna   
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

 w trakcie Mszy wi tej w obiektach sakralnych oraz podczas polowej Mszy 
wi tej kompania honorowa i poczet sztandarowy wykonuj  nast puj ce 

czynno ci: 
 przed „Podniesieniem” – oddaje honory, a po „Podniesieniu” – przyjmuje 

postaw  swobodn 34; 
 przed „Ewangeli ” i „B ogos awie stwem” – przyjmuje postaw  zasadnicz , 

a po „Ewangelii” i „B ogos awie stwie” – postaw  swobodn 35. 

                                                 
29  W przypadku udzia u orkiestry we Mszy wi tej, gra ona pie  religijn . 
30  Podczas Mszy wi tej komendy do przyj cia postawy zasadniczej i swobodnej powinny by  
poprzedzane sygna em granym przez tr bacza. 
31  Poczet sztandarowy mo e równie  przez ca  Msz  wi t  sta  w szyku kompanii honorowej.  
32  Gdy w polowej Mszy wi tej uczestniczy wi cej pododdzia ów, zachowuj  si  one tak, jak 
kompania honorowa. 
33  W przypadku udzia u we Mszy wi tej orkiestry wykonywany jest hymn RP. 
34  Je eli we Mszy wi tej bierze udzia  orkiestra wojskowa, to przed „Podniesieniem” przyjmuje ona 
postaw  zasadnicz , a po „Podniesieniu” – postaw  swobodn . 
35  Je eli we Mszy wi tej bierze udzia  orkiestra wojskowa, to wykonuje ona te same czynno ci co 
kompania honorowa. 
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Obrz dy rozes ania 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

 po zako czeniu piewu przez wiernych36 ceremoniarz lub inna osoba prosi  
o wyprowadzenie sztandaru wojskowego: „Prosz  o wyprowadzenie 
sztandaru wojskowego”; 

 tr bacz gra sygna  „Baczno ”; 
 dowódca kompanii honorowej podaje komend  do oddania honorów; 
 poczet sztandarowy przechodzi przed o tarz, zatrzymuje si  i oddaje honory; 
 tr bacz gra „Has o WP”, poczet sztandarowy wst puje do szyku kompanii 

honorowej; 
 tr bacz gra sygna  „Spocznij”; 
 kompania honorowa wychodzi z obiektu sakralnego. 

 
 

b) PRAWOS AWNE NABO E STWO DZI KCZYNNE  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Nabo e stwo z udzia em pocztu sztandarowego37 
 
Obrz dy wst pne 
Czynno ci wykonywane przez poczet sztandarowy: 

 na 15 minut przed Nabo e stwem poczet sztandarowy zajmuje miejsce przed 
wi tyni , frontem do niej;  

 na 10 minut przed rozpocz ciem Nabo e stwa celebrans podchodzi do 
sztandaru wojskowego i oddaje honor poprzez pochylenie g owy; 

 nast pnie celebrans udaje si  do wi tyni. Przed wej ciem do g ównej 
( rodkowej) nawy wi tyni na celebransa czekaj  kapelani odziani w szaty 
liturgiczne. Wraz z wej ciem celebransa do wi tyni go cie honorowi zajmuj  
w niej miejsca38. Celebrans podchodzi pod „Królewskie Wrota” ikonostasu, 
odwraca si  do zebranych i udziela im b ogos awie stwa; 

 po od piewaniu przez chór „Ton Despotin …” ceremoniarz lub inna osoba 
prosi o wprowadzenie sztandaru wojskowego: „Prosz  o wprowadzenie 
sztandaru wojskowego”; 

 poczet sztandarowy wchodzi do obiektu sakralnego, zatrzymuje si  przed 
ikonostasem, na wprost „Królewskich Wrót” u podnó a schodów i oddaje 
honory; 

 celebrans pochyla g ow  przed sztandarem, po czym poczet sztandarowy 
zajmuje miejsce po lewej stronie ikonostasu39; 

 celebrans powraca na podwy szone miejsce na rodku wi tyni i odziewa 
szaty liturgiczne; 

 po odzianiu szat liturgicznych wita przyby ych na uroczysto  go ci; 
 przed rozpocz ciem wi tej Liturgii, dowódca pocztu sztandarowego podaje 

komend : „Baczno ”; 

                                                 
36  Dotyczy równie  gry pie ni przez orkiestr . 
37  W prawos awnym Nabo e stwie dzi kczynnym organizowanym w obiekcie sakralnym mo e 
uczestniczy  kompania honorowa na zasadach dotycz cych jej udzia u w uroczysto ciach  
o charakterze religijnym. 
38  Po lewej stronie g ównej nawy od o tarza miejsca zajmuj  wojskowi, za  po prawej stronie od 
o tarza przedstawiciele w adz pa stwowych i samorz dowych. 
39  Patrz c od strony ikonostasu. 
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 celebrans stoj c w o tarzu wyg asza s owa rozpoczynaj ce wi t  Liturgi : 
„B ogos awione królestwo Ojca i Syna, i wi tego Ducha, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków”; po tych s owach dowódca pocztu sztandarowego podaje 
komend : „Spocznij”. 

 
wi ta Liturgia  

Czynno ci wykonywane przez poczet sztandarowy: 
Poczet sztandarowy oddaje honory w nast puj cych momentach 

Nabo e stwa40: 
 po wej ciu celebransa na Katedr  (do chwili jego powrotu od O tarza na 

Katedr ); 
 po trzech ekteniach i trzeciej pie ni antyfonalnej oraz po wypowiedzeniu s ów: 

„Albowiem jeste  Bogiem Dobrym, Mi uj cym cz owieka, i Tobie chwa  
oddajemy, Ojcu i Synowi, i wi temu Duchowi, teraz i zawsze, i na wieki 
wieków” kiedy nast puje „Ma e Wej cie”, do chwili jego zako czenia; 

 kiedy rozpoczyna si  piew „Trisagion” („ wi ty Bo e, wi ty Mocny, 
wi ty Nie miertelny …”), do chwili jego zako czenia; 

 podczas wyj cia diakona z Ewangeli  na rodek wi tyni do czytania, do 
momentu jej odczytania; 

 podczas Liturgii Wiernych podczas piewu Cherubikonu kiedy nast puje 
„Wielkie Wej cie”, do chwili jego zako czenia; 

 po intonacji przez diakona s ów: „Drzwi! Drzwi! W m dro ci uwa ajmy!”  
i piewu „Wyznania wiary” (Credo); 

 podczas anafory (kanonu eucharystycznego) po s owach: „Sta my dobrze! 
Sta my z boja ni !”, po której nast puje modlitwa eucharystyczna, a  do 
chwili wypowiedzenia przez kap ana s ów: „Szczególnie za naj wi tsz , 
przeczyst , b ogos awion , pe n  chwa y W adczyni  nasz , Bogurodzic  
i zawsze Dziewic  Mari ”; 

 wraz z intonacj  s ów przez celebranta: „I uczy  nas godnymi, W adco …”,  
przed modlitw  „Ojcze nasz” do chwili zamkni cia „Królewskich Wrót”  
w ikonostasie i po intonacji s ów „ wi te wi tym”; 

 podczas otwierania „Królewskich Wrót”, przed modlitw  komunijn  („Wierz ,  
Panie i wyznaj  …”); 

 
Obrz dy rozes ania 
Czynno ci wykonywane przez poczet sztandarowy: 

 po modlitwie przed ambon  („Panie, b ogos awi cy tym, którzy ciebie 
b ogos awi …”) i udzieleniu b ogos awie stwa przez celebransa, 
ceremoniarz lub inna osoba prosi o wyprowadzenie sztandaru wojskowego: 
„Prosz  o wyprowadzenie sztandaru wojskowego”. Je eli za , 
bezpo rednio po Liturgii ma miejsce Nabo e stwo dzi kczynne wówczas 
pro ba o wyprowadzenie sztandaru podana jest po od piewaniu przez chór 
ycze  „Wielu lat” lub „Bo e co  Polsk ”; 

 opuszczaj c wi tyni , poczet sztandarowy podchodzi na wprost ikonostasu, 
zatrzymuje si  i oddaje honory; 

 celebrans pochyla g ow  przed sztandarem, nast pnie poczet sztandarowy 
odchodzi z miejsca uroczysto ci.  

 
                                                 
40 W liturgii prawos awnej podczas nabo e stwa nie u ywa si  sygna ów granych na tr bce do 
podawania komend. Komendy podaje dowódca pocztu sztandarowego. 
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c) EWANGELICKIE NABO E STWO WOJSKOWE  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Nabo e stwo z udzia em pocztu sztandarowego i tr bacza 
 
Obrz dy wst pne 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

 ceremoniarz lub inna osoba prosi o wprowadzenie sztandaru wojskowego: 
„Prosz  o wprowadzenie sztandaru wojskowego”; 

 poczet sztandarowy wchodzi do obiektu sakralnego, zatrzymuje si  przed 
o tarzem, oddaje honory; 

 tr bacz gra „Has o WP”41. 
 po jego odegraniu dowódca pocztu sztandarowego podaje komend  do 

przemieszczenia si  i zaj cia miejsca po lewej stronie o tarza42.  
 celebrans z asyst  zajmuje miejsce wokó  o tarza i rozpoczyna Nabo e stwo.  

 
Czynno ci w trakcie nabo e stwa  
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

Poczet sztandarowy oddaje honory w nast puj cych momentach 
Nabo e stwa: 

 podczas czytania „S owa Bo ego”, po zapowiedzi czytania „Ewangelii”; 
 w czasie Liturgii spowiedzi i Komunii wi tej, przy s owach ustanowienia 

Sakramentu Komunii wi tej; 
 przy „B ogos awie stwie” ko cowym. 

 
Obrz dy rozes ania 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

 po od piewaniu pie ni zboru na zako czenie Nabo e stwa, ceremoniarz lub 
inna osoba prosi o wyprowadzenie sztandaru wojskowego: „Prosz   
o wyprowadzenie sztandaru wojskowego”; 

 tr bacz gra „Has o WP”; 
 poczet sztandarowy po odegraniu przez tr bacza „Has a WP” zatrzymuje si  

przed o tarzem, oddaje honory i odchodzi z miejsca uroczysto ci.  
 

PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Nabo e stwo z udzia em kompanii honorowej 
 
Obrz dy wst pne 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow 43: 

 na 5 minut przed rozpocz ciem Nabo e stwa, tr bacz gra sygna  
„Baczno ”; 

 dowódca kompanii honorowej wprowadza pododdzia  na miejsce celebry44; 
 po wprowadzeniu kompanii honorowej tr bacz gra sygna  „Spocznij”; 
 po przybyciu celebransa i asysty liturgicznej do o tarza:  

                                                 
41  W przypadku udzia u orkiestry wykonywany jest „Hymn RP”. 
42  Patrz c od strony o tarza. 
43  Podczas Nabo e stwa komendy do przyj cia postawy zasadniczej i swobodnej powinny by  
poprzedzane sygna em granym przez tr bacza. 
44  Poczet sztandarowy mo e równie  przez ca e Nabo e stwo sta  w szyku kompanii honorowej.  
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 ceremoniarz lub inna osoba prosi o wprowadzenie sztandaru 
wojskowego: „Prosz  o wprowadzenie sztandaru wojskowego”;  

 tr bacz gra sygna  „Baczno ”; 
 kompania honorowa oddaje honory, poczet sztandarowy na komend  

dowódcy kompanii honorowej maszeruje do o tarza, zatrzymuje si   
i oddaje honory45; 

 tr bacz gra „Has o WP”46;  
 po odegraniu sygna u dowódca pocztu sztandarowego podaje 

komend  do przemieszczenia si  i zaj cia miejsce po lewej stronie 
o tarza47; 

 tr bacz gra sygna  „Spocznij”. 
 celebrans rozpoczyna Nabo e stwo. 

 
Czynno ci w trakcie Nabo e stwa:  
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

Kompania honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz 48, a poczet sztandarowy 
oddaje honory w nast puj cych momentach Nabo e stwa: 

 podczas czytania „S owa Bo ego”, po zapowiedzi czytania „Ewangelii” 
(tr bacz gra sygna  „Baczno ”, po odczytaniu sygna  „Spocznij”); 

 w czasie Liturgii spowiedzi i Komunii wi tej, przy s owach ustanowienia 
Sakramentu Komunii wi tej; 

 przy „B ogos awie stwie” ko cowym (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, a po 
„B ogos awie stwie” sygna  „Spocznij”). 

 
Obrz dy rozes ania 
Czynno ci wykonywane przez wojskow  asyst  honorow : 

 po od piewaniu pie ni zboru na zako czenie Nabo e stwa: 
 ceremoniarz lub inna osoba prosi o wyprowadzenie sztandaru 

wojskowego: „Prosz  o wyprowadzenie sztandaru wojskowego”; 
 tr bacz gra sygna  „Baczno ”; 
 dowódca kompanii honorowej podaje komend  do oddania honorów; 
 poczet sztandarowy przechodzi przed o tarz, zatrzymuje si  i oddaje 

honory; 
 tr bacz gra „Has o WP”, poczet sztandarowy wst puje do szyku 

kompanii honorowej; 
 tr bacz gra sygna  „Spocznij”; 
 kompania honorowa wychodzi z obiektu sakralnego. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
45  Gdy w Nabo e stwie polowym uczestniczy wi cej pododdzia ów, zachowuj  si  one tak, jak 
kompania honorowa. 
46  W przypadku udzia u w Nabo e stwie orkiestry wykonywany jest hymn RP. 
47  Patrz c od strony o tarza. 
48  Po sygnale „Spocznij” wojskowa asysta honorowa przyjmuje postaw  swobodn . 
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2) KONSEKRACJA BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO, 
ORDYNARIUSZA PRAWOS AWNEGO WOJSKA POLSKIEGO, 
EWANGELICKIEGO BISKUPA WOJSKOWEGO  

 
a) KONSEKRACJA BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 

 
Konsekracja Biskupa Polowego WP odbywa si  w Katedrze Polowej WP lub 

innej wi tyni z udzia em wojskowej asysty honorowej, któr  stanowi: kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa oraz o nierze do pos ugi liturgicznej.  

W przypadku, gdy uroczysto  konsekracji biskupa po czona jest z ingresem 
przebiega ona w nast puj cy sposób: 

 konsekracji dokonuje trzech biskupów podczas uroczystej Mszy wi tej49  
w której wojskowa asysta honorowa wykonuje czynno ci zgodnie  
z ceremonia em wojskowym; 

 obrz d wi ce  rozpoczyna si  po odczytaniu „Ewangelii” wed ug rytua u 
wi ce  biskupich; 

 po ceremonii konsekracji, zwykle nast puje uroczysto  ingresu; 
 dalsza cz  uroczysto ci przebiega tak, jak podczas ka dej Mszy wi tej; 
 na zako czenie uroczysto ci, podczas dzi kczynnego piewu „Ciebie Boga 

wys awiamy” nowo wy wi cony Biskup Polowy WP przechodz c przez 
Katedr  Polow  WP udziela wszystkim pasterskiego b ogos awie stwa. 

 
b) KONSEKRACJA ORDYNARIUSZA PRAWOS AWNEGO WOJSKA 

POLSKIEGO 
 

Konsekracja Prawos awnego Ordynariusza Wojskowego odbywa si   
w Katedrze Metropolitalnej podczas wi tej Liturgii z udzia em wojskowej asysty 
honorowej, któr  stanowi: kompania honorowa i orkiestra wojskowa oraz o nierze do 
pos ugi liturgicznej 

Konsekracji dokonuje Metropolita wraz z pozosta ymi biskupami50. Podczas 
uroczysto ci kompania honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz , a poczet 
sztandarowy oddaje honory w nast puj cych momentach: 

 od chwili piewu „Trisagion” („ wi ty Bo e, wi ty Mocny, wi ty 
Nie miertelny …”) w czasie konsekracji nowego biskupa, na o enia szat 
biskupich i do b ogos awie stwa przed czytaniem lekcji z „Ksi gi Aposto a”; 

 po zako czeniu Liturgii i wyj ciu biskupów w mantijach na rodek cerkwi, gdy 
najstarszy biskup wr cza pastora  i wy wiecony biskup udziela 
b ogos awie stwa na cztery strony. 

 
c) KONSEKRACJA EWANGELICKIEGO BISKUPA WOJSKOWEGO 

 
Konsekracja Ewangelickiego Biskupa Wojskowego odbywa si   

w wyznaczonym ko ciele ewangelickim z udzia em wojskowej asysty honorowej, 
któr  stanowi: kompania honorowa i orkiestra wojskowa oraz o nierze do pos ugi 
liturgicznej.  

Konsekracji dokonuje Biskup Ko cio a Ewangelicko-Augsburskiego w asy cie 
innych biskupów wed ug porz dku konsekracji biskupa.  

                                                 
49  Ceremonia  przebiegu Liturgii Konsekracyjnej jest taki sam, jak ka dej Mszy wi tej. 
50  Ceremonia  przebiegu Liturgii Konsekracyjnej jest taki sam, jak ka dej wi tej Liturgii. 
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Podczas uroczysto ci kompania honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz ,  
a poczet sztandarowy oddaje honory w nast puj cych momentach Nabo e stwa: 

 podczas czytania S owa Bo ego, po zapowiedzi czytania „Ewangelii” (tr bacz 
gra sygna  „Baczno ”, a po odczytaniu sygna  „Spocznij”); 

 przed na o eniem r k w akcie konsekracji; 
 w czasie Liturgii spowiedzi i Komunii wi tej, przy s owach ustanowienia 

Sakramentu Komunii wi tej; 
 przy „B ogos awie stwie” ko cowym (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, a po 

„B ogos awie stwie” sygna  „Spocznij”). 
 

3) INGRES BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO, ORDYNARIUSZA 
PRAWOS AWNEGO WOJSKA POLSKIEGO 

 
a) INGRES BISKUPA POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO 

 
Ingres Biskupa Polowego WP odbywa si  w Katedrze Polowej WP z udzia em 

wojskowej asysty honorowej, któr  stanowi: kompania honorowa i orkiestra wojskowa 
oraz o nierze do pos ugi liturgicznej.  

W przypadku, gdy urz d Biskupa Polowego WP obejmuje biskup, który przyj  
wi cenia biskupie wcze niej, uroczysto  ingresu przebiega w nast puj cy sposób: 

 przed rozpocz ciem Mszy wi tej nowy Biskup Polowy WP jest wprowadzany 
w uroczystej procesji do Katedry Polowej WP; 

 po zaj ciu miejsc zostaje odczytane pismo Stolicy Apostolskiej, które Nuncjusz 
Apostolski w Polsce przekazuje nowemu Biskupowi Polowemu WP; 

 po przekazaniu pisma zostaje odczytany protokó  z obj cia rz dów przez 
nowego Biskupa Polowego WP w Ordynariacie Polowym WP. Nast pnie 
dokument zostaje podpisany przez Kolegium Konsultorów Ordynariatu 
Polowego WP; 

 na znak w adzy rz dzenia Nuncjusz Apostolski w Polsce przekazuje Biskupowi 
Polowemu WP pastora . Nast pnie nowy biskup zajmuje swoj  katedr ,  
z której b dzie przewodniczy  uroczysto ciom liturgicznym; 

 przemówienia okoliczno ciowe: g os zabiera poprzedni Biskup Polowy WP, 
Nuncjusz Apostolski i biskup obejmuj cy urz d Biskupa Polowego WP. 

 po przemówieniach nast puje przyj cie homagium od przedstawicieli 
Ordynariatu Polowego WP; 

 po zako czeniu uroczystego ingresu rozpoczyna si  uroczysta Msza wi ta,  
podczas której wojskowa asysta honorowa wykonuje czynno ci zgodnie  
z ceremonia em wojskowym.  
 
b) INGRES ORDYNARIUSZA PRAWOS AWNEGO WOJSKA POLSKIEGO 

 
Ingres Prawos awnego Ordynariusza Wojskowego odbywa si  w Katedrze 

Wojskowej podczas wi tej Liturgii z udzia em wojskowej asysty honorowej, któr  
stanowi: kompania honorowa i orkiestra wojskowa oraz o nierze do pos ugi 
liturgicznej. 

Konsekracji dokonuj  Metropolita lub wyznaczony przez Metropolit  biskup  
w obecno ci innych biskupów51.  
                                                 
51 Ceremonia  przebiegu Liturgii Konsekracyjnej jest taki sam, jak ka dej wi tej Liturgii. 
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Podczas uroczysto ci kompania honorowa przyjmuje postaw  zasadnicz ,  
a poczet sztandarowy oddaje honory w nast puj cych momentach: 

 od chwili piewu „Trisagion” („ wi ty Bo e, wi ty Mocny, wi ty 
Nie miertelny …”) w czasie wprowadzenia nowego biskupa na tron 
Ordynariusza Prawos awnego WP i udzieleniu b ogos awie stwa przed 
czytaniem lekcji z „Ksi gi Aposto a”; 

 po zako czeniu Liturgii i wyj ciu biskupów na rodek cerkwi, gdy nowy 
Ordynariusz Prawos awny WP udziela b ogos awie stwa na cztery strony; 

 po zako czeniu Liturgii nowy Ordynariusz Prawos awny WP przed wi tyni  
dokonuje przywitania ze sztandarem wojskowym zgodnie z ceremonia em 
wojskowym. 

 
4) SPOTKANIA WIGILIJNE I WIELKANOCNE ORGANIZOWANE  

W JEDNOSTKACH (INSTYTUCJACH) WOJSKOWYCH 
 

W jednostkach (instytucjach) wojskowych z okazji Bo ego Narodzenia i wi t 
Wielkanocnych ( wi t Zmartwychwstania Pa skiego) mog  by  organizowane 
spotkania przed wi teczne z o nierzami i pracownikami wojska, na zasadach 
dobrowolno ci uczestnictwa. 

Na uroczysto ci te zaprasza si  prze o onych, by ych o nierzy zawodowych  
i pracowników wojska oraz duszpasterzy wojskowych.  

Odbywaj  si  one w klubach o nierskich, sto ówkach o nierskich, salach 
ceremonialnych, odpraw itp. w dniu, w którym wi to jest obchodzone lub innym 
nieodleg ym terminie, uwzgl dniaj c wymogi przepisów religijnych, szczególnie 
dotycz ce liturgicznego okresu Wielkiego Postu, gdzie wi to poprzedza Triduum 
Paschalne nios ce ze sob  ograniczenia w organizowaniu ró nego rodzaju spotka .  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg spotkania z okazji wi t Bo ego Narodzenia: 

 przybycie o nierzy, pracowników wojska i zaproszonych go ci; 
 przybycie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wchodzi do sali, 

wita si  z zaproszonymi go mi i zajmuje miejsce do rozpocz cia spotkania); 
 od piewanie kol dy; 
 przemówienie okoliczno ciowe dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej 

(dowódca wita uczestników spotkania i sk ada zebranym yczenia); 
 odczytanie „Ewangelii” i modlitwy wiernych (wyznaczona osoba odczytuje 

tekst z „Ewangelii”, a nast pnie modlitw  wiernych); 
 b ogos awie stwo op atków (kapelani ró nych wyzna  odmawiaj  modlitwy); 
 z o enie ycze  (uczestnicy spotkania sk adaj  sobie wzajemnie yczenia  

i dziel  si  op atkiem); 
 pocz stunek; 
 zako czenie spotkania. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg spotkania z okazji wi t Wielkanocnych ( wi t Zmartwychwstania 
Pa skiego): 

 przybycie o nierzy, pracowników wojska i zaproszonych go ci; 
 przybycie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wchodzi do sali, 

wita si  z zaproszonymi go mi i zajmuje miejsce do rozpocz cia spotkania); 
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 przemówienie dowódcy jednostki (instytucji) wojskowej (dowódca wita 
uczestników spotkania i sk ada zebranym yczenia); 

 po wi cenie pokarmów wielkanocnych (kapelani ró nych wyzna  odmawiaj  
modlitwy, wi c  pokarmy i sk adaj  yczenia); 

 z o enie ycze  (uczestnicy spotkania sk adaj  sobie wzajemnie yczenia); 
 pocz stunek; 
 zako czenie spotkania. 

 
5) LUBY O NIERZY  

 
Zawarcie zwi zku ma e skiego jest jednym z wa niejszych momentów ycia 

ka dego cz owieka. lub o nierza mo e mie  uroczyst  opraw . Je li ceremonia ma 
charakter religijny, pos ug  liturgiczn  w obiekcie sakralnym mog  sprawowa  
o nierze. Mog  oni tak e ustawi  szpaler przed obiektem sakralnym lub urz dem 

stanu cywilnego.  
Szpaler z o ony z o nierzy w umundurowaniu galowym ustawia si  przed 

wej ciem do obiektu sakralnego lub urz du stanu cywilnego w dwóch szeregach 
zwróconych frontem do siebie, na kilka minut przed wyj ciem m odej pary.  

o nierze stoj cy w szpalerze oddaj  honory (salutuj , prezentuj  bro , 
wykonuj  „daszek” z bagnetów, kordzików, szabel itp.), gdy m oda para wyjdzie  
z budynku. Nowo e cy przechodz  pomi dzy szeregami szpaleru, który po 
zatrzymaniu si  pary m odej do przyjmowania ycze  odchodzi z miejsca 
uroczysto ci. 
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ROZDZIA  VIII 
 

UROCZYSTO CI Z UDZIA EM O NIERZY POLSKICH KONTYNGENTÓW 
WOJSKOWYCH  

 
Uroczysto ci z udzia em o nierzy Polskich Kontyngentów Wojskowych1 

organizowane s  w kraju oraz w rejonie pe nienia misji wojskowej (na terenie 
stacjonowania PKW).  

W PKW organizuje si  uroczysto ci z okazji wi t pa stwowych i wojskowych, 
rocznic historycznych wydarze , przekazania i przyj cia dowodzenia kolejn  zmian  
PKW, wizyt przedstawicieli w adz pa stwowych, wojskowych i innych delegacji oraz 
wr czanie odznacze  i wyró nie  – o ile pozwalaj  na to warunki bezpiecze stwa. 

W Polsce organizuje si  po egnania o nierzy wyje d aj cych na misje 
wojskowe oraz powitanie o nierzy powracaj cych z misji. Do udzia u  
w uroczysto ciach zaprasza si  przedstawicieli w adz pa stwowych, Parlamentu RP, 
kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych i samorz dowych regionu oraz 
duszpasterstw wojskowych i rodziny o nierzy wyje d aj cych na misje wojskowe  
lub powracaj cych z misji.  

Je eli uroczysto  ma charakter mi dzynarodowy organizator uroczysto ci 
powinien uzgodni  jej scenariusz z przedstawicielami innych kontyngentów,  
z poszanowaniem ich zwyczajów i tradycji, przy czym przyj te ustalenia nie mog  
by  sprzeczne z polskimi tradycjami i zwyczajami oraz zasadami polskiego 
ceremonia u wojskowego. 

Uroczysto  w miejscu pe nienia misji wojskowej (na terenie stacjonowania 
PKW) nale y organizowa  w sposób podobny do uroczysto ci w kraju. Do udzia u  
w tych uroczysto ciach zaprasza si  w miar  mo liwo ci przedstawicieli innych 
kontyngentów, polskiego korpusu dyplomatycznego oraz w adz administracyjnych 
regionu i duszpasterstw wojskowych. 

 
 

1. WR CZENIE ODZNACZE  I MEDALI PAMI TKOWYCH  
 

o nierze pe ni cy s u b  w misjach wojskowych poza granicami pa stwa 
otrzymuj  odznaczenia i medale pami tkowe przyznawane przez organizatorów misji2. 

Wr czenie odznacze  i medali pami tkowych odbywa si  podczas uroczystego 
apelu organizowanego na placu apelowym PKW lub w innym miejscu3 z udzia em 
ca ego stanu osobowego kontyngentu. Na uroczysto  nale y w miar  mo liwo ci 
zaprosi  prze o onego, przedstawicieli innych kontyngentów, polskiego korpusu 
dyplomatycznego, w adz administracyjnych regionu oraz duszpasterstw wojskowych. 

Medale powinien wr cza  prze o ony dowódcy PKW (g ównodowodz cy misj  
wojskow  lub jego przedstawiciel). 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa. 

 
 

                                                 
1 Dotyczy równie  zwi zków operacyjnych, zwi zków taktycznych, oddzia ów i pododdzia ów oraz  
o nierzy polskich pe ni cych s u b  w jednostkach wielonarodowych w kraju i poza jego granicami. 

2 Uroczysto , podczas której wr czane s  odznaczenia i medale pami tkowe zwana jest Medal 
Parada.   
3 Miejsce uroczysto ci ustala jej organizator. 
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie dowódcy PKW (dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania 
honorów. Dowódca PKW przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci, 
dokonuje przegl du pododdzia ów i wita si  z o nierzami. Nast pnie wita si   
z go mi honorowymi i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 podniesienie flagi pa stwowej z god em RP na maszt (poczet flagowy 
wyst puje z szyku, podchodzi do masztu, flagowy przypina flag . Odtworzenie 
hymnu RP, flagowy podnosi flag  na maszt); 

 przemówienie okoliczno ciowe dowódcy PKW (dowódca PKW wita 
uczestników uroczysto ci); 

 wr czenie odznak orderów, odznacze  i medali pami tkowych (wyznaczona 
osoba odczytuje rozkaz /decyzj / dotycz cy przyznania orderów, odznacze   
i medali pami tkowych. Dowódca uroczysto ci podaje komend  do 
wyst pienia uhonorowanych o nierzy. Po ich wyst pieniu dowódca PKW 
wr cza im przyznane wyró nienia. o nierz, któremu wr czono odznak  orderu, 
odznaczenia lub medal pami tkowy odpowiada: „Ku chwale Ojczyzny” 4); 

 przemówienia okoliczno ciowe zaproszonych go ci; 
 przemówienie przedstawiciela uhonorowanych o nierzy; 
 odtworzenie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 
2. DZIE  PAMI CI 
 

Dzie  Pami ci („Memorial Day”) – to wi to po wi cone wszystkim o nierzom 
poleg ym w czasie umacniania pokoju5.  

Uroczysto  mo na zorganizowa  w formie uroczystego apelu na placu 
apelowym PKW lub w innym miejscu6, w miar  mo liwo ci z udzia em ca ego stanu 
osobowego kontyngentu.  

Na uroczysto  nale y – w miar  mo liwo ci – zaprosi  prze o onego, 
przedstawicieli innych kontyngentów, polskiego korpusu dyplomatycznego, w adz 
administracyjnych regionu oraz duszpasterstw wojskowych. 

Podczas uroczysto ci mo na odczyta  apel poleg ych oraz realizowa  inne 
przedsi wzi cia zwi zane z charakterem wi ta. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa. 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie dowódcy PKW (dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania 
honorów. Dowódca PKW przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci, 

                                                 
4 Gdy w uroczysto ci bierze udzia  przedstawiciel innego pa stwa, podczas wr czenia przez niego 
odznaki orderu, odznaczenia lub medali pami tkowych uhonorowany o nierz odpowiada: „Thank You, 
Sir (Madam)”; 
5 Obchody wi ta odbywaj  si  w dniu 1 listopada w godzinach wieczornych. 
6 Miejsce uroczysto ci ustala jej organizator. 
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dokonuje przegl du pododdzia ów i wita si  z o nierzami. Nast pnie wita si   
z go mi honorowymi i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci); 

 podniesienie flagi pa stwowej z god em RP, flagi NATO lub innej organizacji 
mi dzynarodowej na maszty oraz odegranie hymnów (poczty flagowe 
wyst puj  z szyku, podchodz  do masztów, flagowi przypinaj  flagi. 
Odtworzenie hymnu RP, flagowy podnosi flag  na maszt, nast pnie 
odtwarzany jest „Fanfara–SHAPE” lub hymn innej organizacji 
mi dzynarodowej, w trakcie którego  flaga zostaje podniesiona na maszt)7; 

 przemówienie okoliczno ciowe dowódcy PKW (dowódca wita uczestników 
uroczysto ci oraz przedstawia charakterystyki i dokonania o nierzy, którzy 
polegli podczas pe nienia misji wojskowych); 

 odmówienie modlitw (kapelan odmawia modlitw  okoliczno ciow )8; 
 odczytanie apelu poleg ych (wojskowa asysta honorowa oddaje honory, 

wyznaczony oficer odczytuje tre  apelu poleg ych9, po czym nast puje 
odtworzenie „Has a WP”); 

 z o enie kwiatów oraz zniczy przed pomnikiem (p yt  pami tkow , obeliskiem 
itp.) upami tniaj cym poleg ych o nierzy (delegacja o nierzy PKW sk ada 
kwiaty oraz zapalone znicze, po czym zostaje odtworzony utwór „ pij 
Kolego” lub „Cisza”); 

 odtworzenie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 odprowadzenie wojskowej asysty honorowej; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
 
3. PRZEKAZANIE I PRZYJ CIE DOWODZENIA POLSKIM KONTYNGENTEM 

WOJSKOWYM  
 

Zdanie i obj cie stanowiska dowódcy PKW odbywa si  podczas uroczystego 
apelu organizowanego na placu apelowym PKW lub w innym miejscu10 z udzia em 
ca ego stanu osobowego kontyngentu (zmiany PKW zdaj cej i przyjmuj cej obowi zki 
oraz personelu cywilnego) w obecno ci prze o onego.  

Na uroczysto  nale y w miar  mo liwo ci zaprosi  przedstawicieli polskich 
w adz pa stwowych i wojskowych, g ównodowodz cego misj  wojskow  lub jego 
przedstawiciela, ambasadora RP, przedstawicieli polskiego korpusu 
dyplomatycznego, innych kontyngentów, w adz administracyjnych regionu oraz 
duszpasterstw wojskowych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa. Narrator (konferansjer) przekazuje informacje w j zyku polskim oraz  
w innym j zyku ustalonym z dowódc  PKW. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci: 

 przybycie dowódców PKW (zdaj cego i obejmuj cego obowi zki)  
z prze o onym (dowódca uroczysto ci podaje komend  do oddania honorów. 

                                                 
7  W sytuacji, gdy flaga zamontowana jest na sta e, nast puje tylko odegranie hymnów. 
8  W przypadku uczestniczenia w uroczysto ci duchownych ró nych wyzna , modlitwy odmawiane s  
kolejno – zgodnie ze scenariuszem uroczysto ci. 
9  Po odczytaniu apelu poleg ych mo e by  oddana salwa honorowa (oficer odczytuj cy apel poleg ych 
podaje komend : „Dla uczczenia …. (nazwa upami tnianego wydarzenia) – SALWA HONOROWA”. 
10 Miejsce uroczysto ci ustala jej organizator. 
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Prze o ony przyjmuje meldunek od dowódcy uroczysto ci, dokonuje przegl du 
pododdzia ów i wita si  z o nierzami. Nast pnie wita si  z go mi 
honorowymi i zajmuje miejsce do rozpocz cia uroczysto ci na trybunie)11; 

 podniesienie flagi pa stwowej z god em RP, flagi NATO lub innej organizacji 
mi dzynarodowej na maszty oraz odegranie hymnów (poczty flagowe 
wyst puj  z szyku, podchodz  do masztów, flagowi przypinaj  flagi. 
Odtworzenie hymnu RP, flagowy podnosi flag  pa stwow  RP na maszt, 
nast pnie odtwarzany jest „Fanfara–SHAPE” lub hymn innej organizacji 
mi dzynarodowej, w trakcie którego flaga zostaje podniesiona na maszt)12; 

 powitanie przyby ych przez dowódc  PKW zdaj cego obowi zki (dowódca 
wita go ci honorowych i uczestników uroczysto ci); 

 odczytanie rozkazu o zmianie na stanowisku dowódcy PKW (wyznaczona 
osoba odczytuje rozkaz (decyzj ) o zmianie na stanowisku dowódcy PKW); 

 ceremonia przekazania obowi zków (dowódcy PKW – zdaj cy i obejmuj cy 
obowi zki, schodz  z trybuny honorowej, podchodz  do sto u i podpisuj  
protokó  zdawczo-odbiorczy13. Dowódca zdaj cy obowi zki przekazuje 
dowódcy obejmuj cemu obowi zki flag  pa stwow  z god em RP na drzewcu. 
Dowódca obejmuj cy obowi zki przekazuje flag  pocztowi flagowemu. 
Nast pnie dowódcy powracaj  na trybun  honorow ). 

 przemówienie okoliczno ciowe prze o onego;  
 wyst pienia okoliczno ciowe zdaj cego i obejmuj cego obowi zki dowódcy 

PKW (zdaj cy obowi zki dzi kuje, a obejmuj cy obowi zki wita si   
z o nierzami); 

 wr czenie wyró nie  i upominków dla o nierzy ko cz cych misj  wojskow  
(wyznaczona osoba odczytuje rozkazy (decyzje) o wyró nieniu o nierzy, 
nast pnie dowódca uroczysto ci podaje komend  do wyst pienia o nierzy 
wyró nionych. Dowódca PKW zdaj cy obowi zki wr cza wyró nienia  
i upominki. Nast pnie na komend  dowódcy uroczysto ci wyró nieni wst puj  
do szyku ); 

 odtworzenie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci14. 

 
W przypadku oficjalnego zako czenie dzia alno ci PKW i przekazania 

dowodzenia przedstawicielom innej misji zagranicznej lub przedstawicielom kraju,  
w którym misja przebywa a, nale y w trakcie uroczysto ci zako czenia misji 
wojskowej dokona  opuszczenia flagi pa stwowej z god em RP15. 

 

                                                 
11 Dowódcy PKW – zdaj cy i obejmuj cy obowi zki, maszeruj  do trybuny i wraz z prze o onym 
zajmuj  miejsca na trybunie. 
12 W sytuacji, gdy flaga zamontowana jest na sta e, nast puje tylko odegranie hymnów. 
13 Dopuszcza si  podpisanie protoko u zdawczo-odbiorczego przed lub po uroczysto ci. 
14 Po zako czonej uroczysto ci, je eli pozwalaj  na to warunki mo na dokona  posadzenia 
symbolicznego drzewka, ods oni cia pomnika lub tablicy pami tkowej, które b d  upami tnia y udzia  
kolejnej zmiany PKW w misji wojskowej poza granicami pa stwa. 
15 Flaga pa stwowa z god em RP powinna by  przewieziona do kraju i wr czona przedstawicielom 
w adz pa stwowych lub wojskowych, którzy przekazuj  j  do wojskowej placówki muzealnej lub sali 
tradycji jednostki wojskowej. 
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4. WIZYTY PRZEDSTAWICIELI W ADZ PA STWOWYCH, WOJSKOWYCH  
I INNYCH DELEGACJI W MIEJSCU STACJONOWANIA POLSKIEGO 
KONTYNGENTU WOJSKOWEGO 

 
Podczas pe nienia misji wojskowych PKW s  odwiedzane przez 

przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych i wojskowych oraz inne delegacje 
krajowe i zagraniczne. 

Do powitania przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych  
i wojskowych przybywaj cych do miejsca stacjonowania PKW wystawia si  
wojskow  asyst  honorow , któr  stanowi kompania honorowa.  

Powitania odbywaj  na placu apelowym PKW lub w innym miejscu16  
z udzia em ca ego stanu osobowego kontyngentu. Na uroczysto  nale y w miar  
mo liwo ci zaprosi  g ównodowodz cego misj  wojskow  lub jego przedstawiciela, 
ambasadora RP, przedstawicieli polskiego korpusu dyplomatycznego, innych 
kontyngentów, w adz administracyjnych regionu oraz duszpasterzy wojskowych. 

Po z o eniu meldunku lub oficjalnym powitaniu przewodnicz cego delegacji 
przez dowódc  PKW lub jego przedstawiciela nast puje przedstawienie go ci 
honorowych przez ambasadora RP. Pozosta a cz  uroczysto ci przebiega zgodnie 
ze scenariuszem uroczystego apelu17.  

Po egnanie przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych i wojskowych 
odbywa si  przed budynkiem sztabu w obecno ci go ci honorowych oraz wojskowej 
asysty honorowej. 

W przypadku wizyt innych delegacji nie organizuje si  uroczystego apelu18. 
Powitanie odbywa si  w wyznaczonym miejscu na terenie PKW. Je eli na czele 
przybywaj cej delegacji stoi prze o ony dowódcy PKW, to zostaje mu z o ony 
meldunek. Nast pnie dowódca PKW przedstawia kadr  dowódcza i kierownicz  
kontyngentu19. Po egnanie delegacji odbywa si  w gabinecie dowódcy PKW.  
 
 
5. PO EGNANIE I POWITANIE POLSKIEGO KONTYNGENTU WOJSKOWEGO 

W KRAJU ORAZ W REJONIE PE NIENIA MISJI WOJSKOWEJ   
 

Bezpo rednio przed odlotem PKW do rejonu pe nienia misji wojskowej 
organizuje si  uroczysto  oficjalnego po egnania pododdzia ów i o nierzy 
skierowanych do udzia u w tej misji20.  

Uroczysto  organizuje si  w formie uroczystego apelu na placu apelowym 
jednostki wojskowej, na p ycie lotniska lub w porozumieniu z w adzami 
administracyjnymi lub samorz dowymi regionu w innym miejscu21 z udzia em ca ego 
stanu osobowego jednostki wojskowej.  

W uroczysto ci po egnania PKW udzia  bior  przedstawiciele najwy szych 
w adz pa stwowych, kierownictwa MON i SZ RP, przedstawiciele w adz 

                                                 
16 Miejsce uroczysto ci ustala jej organizator. 
17 Po uroczysto ci oficjalnego powitania dalszy pobyt delegacji przebiega wed ug odr bnego planu. 
18 Dowódca PKW mo e wystawi  wojskow  asyst  honorow  do powitania innych delegacji. 
19 Po powitaniu zaprasza si  przyby ych go ci na spotkanie, podczas którego przedstawia si  
struktur  i zadania mandatowe realizowane przez PKW oraz bie c  sytuacj  polityczno-militarn   
w rejonie misji wojskowej.  
20 Przebieg uroczysto ci po egnania kolejnych zmian PKW wyje d aj cych do pe nienia misji jest 
podobny do po egnania PKW wyje d aj cego na misj  wojskow  po raz pierwszy. 
21 Miejsce uroczysto ci ustala jej organizator. 
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administracyjnych i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych oraz 
rodziny wyje d aj cych o nierzy.  

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci po egnania w kraju:  

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej z god em RP  
i odegrania hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po 
jego odegraniu odbywa si : 

 przemówienie okoliczno ciowe przedstawiciela najwy szych w adz 
pa stwowych lub wojskowych; 

 odczytanie rozkazu (decyzji) o skierowaniu PKW w rejon misji wojskowej  
i zmianie jego podporz dkowania (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, 
wyznaczona osoba odczytuje rozkaz /decyzj /); 

 wr czenie flagi pa stwowej z god em RP22 (przedstawiciel najwy szych w adz 
pa stwowych lub wojskowych przekazuje dowódcy PKW flag  pa stwow   
z god em RP); 

 podpisanie protoko u o przekazaniu PKW przez Dowódc  Generalnego RSZ  
w podporz dkowanie Dowódcy Operacyjnego RSZ; 

 przemówienia okoliczno ciowe dowódcy PKW; 
 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci23.                         

 
Po zako czeniu misji wojskowej przez PKW i jego powrocie do kraju 

organizuje si  uroczysty apel z udzia em wszystkich o nierzy bior cych udzia   
w misji24. Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa i orkiestra wojskowa. 

Uroczysto  powitania PKW mo e odby  si  bezpo rednio po przylocie 
o nierzy na p ycie lotniska lub na terenie jednostki wojskowej. Minister ON lub jego 

przedstawiciel wita o nierzy wychodz cych z samolotu.  
Nast pnie, podczas uroczystego apelu, odbywa si  oficjalne powitanie PKW, 

w którym udzia  bior  przedstawiciele najwy szych w adz pa stwowych, kierownictwa 
MON i SZ RP, przedstawiciele w adz administracyjnych i samorz dowych regionu, 
duszpasterstw wojskowych oraz rodziny o nierzy powracaj cych z misji wojskowej.  

Ponadto do udzia u w uroczysto ci powitania PKW mo na zaprosi  dowódców 
wszystkich zmian PKW, a tak e w miar  mo liwo ci rodziny o nierzy poleg ych oraz 
o nierzy rannych i poszkodowanych w czasie misji. Podczas uroczysto ci powitania 

PKW, który powróci  do kraju po ca kowitym zako czeniu misji, nast puje wr czenie 
przedstawicielowi w adz pa stwowych lub wojskowych – flagi pa stwowej z god em 
RP zabranej z miejsca stacjonowania PKW25.  
                                                 
22 Je eli zmiana PKW udaje si  w rejon pe nienia misji wojskowej po raz pierwszy. Dotyczy to zarówno 
flagi pa stwowej z god em RP podnoszonej na maszt, jak i flagi pa stwowej z god em RP na drzewcu. 
23 Podczas uroczystego po egnania PKW mo na zaplanowa  zjedzenie wspólnego posi ku. Mo e to 
nast pi  przed lub po oficjalnych uroczysto ciach.  
24 Przebieg uroczysto ci powitania kolejnych zmian PKW powracaj cych z misji jest podobny do 
uroczystego powitania PKW po ca kowitym zako czeniu misji wojskowej.  
25 Dotyczy to zarówno flagi pa stwowej z god em RP podnoszonej na maszt, jak i flagi pa stwowej  
z god em RP na drzewcu. 
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W trakcie uroczysto ci wr cza si  o nierzom i pracownikom wojska PKW 
odznaki orderów, odznacze  i medale pami tkowe. 

Podczas uroczysto ci powitania PKW mo na przeprowadzi  apel poleg ych 
zako czony salw  honorow  ku czci o nierzy, którzy polegli podczas wykonywania 
zada  w trakcie misji wojskowej. 

Je eli o nierze PKW nie wracaj  z misji wojskowej w jednym terminie, 
uroczysto  powitania mo e by  przeprowadzona wtedy, gdy wszyscy wróc  do 
kraju. Podczas powrotu z misji wojskowych kilkuosobowych grup o nierzy na p ycie 
lotniska nie organizuje si  uroczystych apeli. Niezale nie od tego ka da grupa 
o nierzy PKW wracaj cych po zako czeniu misji wojskowej do kraju powinna by  

oficjalnie powitana.  
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci powitania w kraju: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej z god em RP  
i odegrania hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. Po 
jego odegraniu odbywa si : 

 z o enie meldunku o wype nieniu zada  mandatowych oraz przekazanie flagi 
pa stwowej z god em RP (dowódca PKW sk ada przedstawicielowi 
najwy szych w adz pa stwowych lub wojskowych meldunek oraz przekazuje 
flag  pa stwow  z god em RP26); 

 odczytanie rozkazu (decyzji) o powrocie PKW z rejonu misji wojskowej oraz 
zmianie jego podporz dkowania (tr bacz gra sygna  „Baczno ”, 
wyznaczona osoba odczytuje rozkaz /decyzj /); 

 przekazanie przez Dowódc  Operacyjnego RSZ si  wydzielonych przez 
Dowódc  Generalnego RSZ (dowódcy podchodz  do stolika i podpisuj  
protokó  o przekazaniu PKW przez Dowódc  Operacyjnego RSZ  
w podporz dkowanie Dowódcy Generalnemu RSZ oraz sk adaj  meldunek 
Ministrowi ON o przekazaniu i przyj ciu dowodzenia si ami wydzielonymi do 
PKW); 

 wyst pienia okoliczno ciowe przedstawicieli najwy szych w adz pa stwowych 
lub wojskowych oraz zaproszonych go ci; 

 wr czenie odznak orderów, odznacze  i medali pami tkowych (wyznaczona 
osoba odczytuje stosown  decyzj  /rozkaz/. Na komend  dowódcy 
uroczysto ci wyró nieni o nierze wyst puj , przedstawiciel najwy szych 
w adz pa stwowych lub wojskowych dekoruje wyró nionych, którzy po 
otrzymaniu odznak odznacze  i medali, na komend  dowódcy uroczysto ci 
wracaj  na poprzednie miejsce); 

 odegranie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci27. 

 

                                                 
26 Dotyczy PKW, który ca kowicie zako czy  misj  poza granicami pa stwa. W tym przypadku 
przekazywane s  zarówno flaga pa stwowa z god em RP podnoszona na maszt, jak i flaga 
pa stwowa z god em RP na drzewcu. 
27 Po zako czeniu uroczysto ci mo na zorganizowa , w zale no ci od pory dnia – uroczysty obiad lub 
kolacj . W przypadku powrotu PKW w godzinach nocnych nie przewiduje si  wspólnego posi ku. 
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Po przybyciu PKW w rejon pe nienia misji wojskowej organizuje si  na terenie 
jego stacjonowania uroczysty apel, w czasie którego nast puje powitanie przyby ych 
na misj  o nierzy. 

Uroczysto  organizuje si  na placu apelowym PKW lub w innym miejscu28  
z udzia em ca ego stanu osobowego kontyngentu.  

Na uroczysto  nale y w miar  mo liwo ci zaprosi  g ównodowodz cego 
misj  wojskow  lub jego przedstawiciela, ambasadora RP, przedstawicieli polskiego 
korpusu dyplomatycznego, innych kontyngentów, w adz administracyjnych regionu 
oraz duszpasterstw wojskowych. 

Wojskow  asyst  honorow  podczas uroczysto ci stanowi kompania 
honorowa. Narrator (konferansjer) przekazuje informacje w j zyku polskim oraz  
w innym j zyku ustalonym z dowódc  PKW. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg uroczysto ci powitania w rejonie pe nienia misji wojskowej: 

Uroczysto  do momentu podniesienia flagi pa stwowej z god em RP                   
i odegrania hymnu RP przebiega zgodnie ze scenariuszem uroczystego apelu. 
Nast pnie odbywa si : 

 podniesienie na maszt flagi organizacji, pod auspicjami której wyst puje PKW 
(flagowy podnosi flag  na maszt, odtworzenie hymnu /sygna u/)29; 

 przemówienie okoliczno ciowe prze o onego i dowódcy PKW; 
 odmówienie modlitw (w przypadku uczestniczenia w uroczysto ci duchownych 

ró nych wyzna  modlitwy odmawiane s  kolejno – zgodnie ze scenariuszem 
uroczysto ci); 

 ceremonia wr czenia elementów (przedmiotów) charakterystycznych dla misji 
wojskowej30; 

 odtworzenie „Pie ni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”; 
 przegrupowanie do defilady; 
 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci. 

 
Po przybyciu pojedynczych o nierzy w celu pe nienia misji wojskowej w PKW, 

w ramach uzupe nienia lub rotacji, organizuje si  ich spotkanie z dowódc  PKW31.  
W spotkaniu uczestnicz  ich prze o eni.  

Nowo przyby ych o nierzy ustawia si  w szeregu lub dwuszeregu wed ug 
stopni wojskowych i przydzia u. Dowódca PKW wita si  kolejno z nowo przyby ymi. 
Ka dy z nowo przyby ych przedstawia si , podaj c stopie  i nazwisko. Nast pnie 
dowódca PKW przedstawia o nierzom specyfik  i zadania kontyngentu. Je eli 
kontyngent posiada emblematy, dowódca PKW mo e wr czy  je nowo przyby ym 
o nierzom. Na zako czenie spotkania mo na wykona  pami tkow  fotografi 32. 

Po zako czeniu spotkania nowo przybyli o nierze zapoznaj  si  z rejonem 
stacjonowania PKW, a nast pnie udaj  si  do macierzystych pododdzia ów, gdzie 

                                                 
28 Miejsce uroczysto ci ustala jej organizator. 
29 W sytuacji gdy flaga zamontowana jest na sta e, nast puje tylko odegranie hymnów. 
30 o nierzom wykonuj cym misj  wojskow  organizowan  pod auspicjami ONZ wr cza si  b kitne 
berety wraz z apaszkami. 
31 Termin spotkania i miejsce ustala organizator spotkania. 
32 Przybycie o nierzy do pe nienia misji wojskowej nale y odnotowa  w Kronice Polskiego 
Kontyngentu Wojskowego. 
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zostaj  przedstawieni i zapoznani z zakresem obowi zków wynikaj cych  
z zajmowanego stanowiska. 

Na najbli szej zbiórce dowódca PKW przedstawia nowo przyby ych wszystkim 
o nierzom kontyngentu.  
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ROZDZIA  IX 
 

UDZIA  SZWADRONU KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO  
W UROCZYSTO CIACH  

 
Szwadron Kawalerii WP mo e uczestniczy  w uroczysto ci jako wojskowa 

eskorta honorowa lub wojskowa asysta honorowa w szyku dostosowanym do rangi  
i charakteru uroczysto ci. Zazwyczaj podczas uroczysto ci szwadron wyst puje  
w szyku konnym rozwini tym – szeregu lub dwuszeregu oraz w szyku marszowym – 
w kolumnie trójkami lub szóstkami. 

Przy planowaniu u ycia szwadronu w wojskowej eskorcie honorowej lub 
wojskowej asy cie honorowej nale y bra  pod uwag  rang  i charakter uroczysto ci, 
miejsce jej realizacji, a przede wszystkim warunki bezpiecze stwa1, mo liwo ci  
i wyszkolenie szwadronu2.  
 
 
1. SZWADRON KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO JAKO WOJSKOWA 

ESKORTA HONOROWA 
 

1) PRZYWÓDCÓW PA STWOWYCH PRZEBYWAJ CYCH Z OFICJALN  
WIZYT  W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
Szwadron Kawalerii WP mo e uczestniczy  jako wojskowa eskorta honorowa 

w ceremoniach powitania przywódców pa stwowych przebywaj cych z oficjaln  
wizyt  w RP.  

Szwadron uczestniczy w ceremonii powitania na wniosek Kancelarii 
Prezydenta RP lub MSZ i towarzyszy przywódcy pa stwowemu w czasie jego 
przejazdu z Pa acu Prezydenckiego lub innego miejsca na Plac Marsza ka Józefa 
Pi sudskiego przed Grób Nieznanego o nierza w Warszawie.  

U ani szwadronu tworz  wojskow  eskort  honorow  przed i za pojazdem 
przywódcy pa stwowego. Dowódca szwadronu jedzie na koniu na wysoko ci tylnego 
prawego ko a pojazdu przywódcy pa stwowego. Je eli w szyku szwadronu 
wyst puje poczet z proporcem szwadronu, wówczas zajmuje on miejsce za 
tr baczami. 
 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg przejazdu przed GN  z Pa acu Prezydenckiego: 

 przybycie Szwadronu Kawalerii WP na dziedziniec Pa acu Prezydenckiego 
(szwadron zajmuje wyznaczone miejsce); 

 wyj cie przywódcy pa stwowego z Pa acu Prezydenckiego (dowódca 
szwadronu sk ada meldunek przywódcy pa stwowemu o gotowo ci 
szwadronu do przejazdu); 

 sformowanie kolumny do przejazdu (na komend  dowódcy szwadronu u ani zajmuj  
miejsca przed i za pojazdem przywódcy pa stwowego w kolumnie trójkami); 

                                                 
1 Zabronione jest u ywanie szwadronu na lotniskach, na których na czas trwania uroczysto ci nie 
zawieszono startów i l dowa  statków powietrznych. Ponadto odmawia si  udzia u szwadronu  
w uroczysto ci, je eli zagro one b dzie bezpiecze stwo jej uczestników. 
2 Szwadron mo e wej  w sk ad wojskowej asysty honorowej lub wojskowej eskorty honorowej 
dopiero po potwierdzeniu przez dowódc  szwadronu, e pododdzia  jest wyszkolony w stopniu 
umo liwiaj cym wyst pienia publiczne. Organizator uroczysto ci powinien zapewni  tzw. 
zabezpieczenie komunalne.  
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 przejazd kolumny przed GN  (pojazd przywódcy pa stwowego w eskorcie 
szwadronu przemieszcza si  przed GN , po przyje dzie w wyznaczone 
miejsce szwadron przeformowuje si  w szyk rozwini ty i oddaje honory); 

 ceremonia z o enia wie ca (realizowana jest wed ug odr bnego scenariusza); 
 przegrupowanie do defilady (w trakcie wys uchiwania przez przywódc  

pa stwowego informacji o historii GN , Szwadron Kawalerii WP, KR WP  
i orkiestra wojskowa przemieszczaj  si  w miejsce rozpocz cia defilady); 

 defilada (defiluj  w kolejno ci: KR WP, Szwadron Kawalerii WP i orkiestra 
wojskowa); 

 zako czenie uroczysto ci (po wyje dzie przywódcy pa stwowego z Placu 
Marsza ka Józefa Pi sudskiego, KR WP, Szwadron Kawalerii WP i orkiestra 
wojskowa udaj  si  do miejsc stacjonowania). 

 
PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg przejazdu przed GN  z innego miejsca: 

 przybycie Szwadronu Kawalerii WP w miejsce oczekiwania na przybycie 
kolumny z przywódc  pa stwowym (szwadron zajmuje wyznaczone miejsce); 

 przyjazd kolumny (dowódca szwadronu oddaje honory); 
 sformowanie kolumny do przejazdu (na komend  dowódcy szwadronu u ani 

zajmuj  miejsca przed i za pojazdem przywódcy pa stwowego w kolumnie 
trójkami); 

 przejazd kolumny przed GN  (pojazd przywódcy pa stwowego w eskorcie 
szwadronu przemieszcza si  przed GN , szwadron przeformowuje si  w szyk 
rozwini ty i oddaje honory); 

 ceremonia z o enia wie ca (realizowana wg odr bnego scenariusza); 
 przegrupowanie do defilady (w trakcie wys uchiwania przez przywódc  

pa stwowego informacji o historii GN , Szwadron Kawalerii WP, KR WP  
i orkiestra wojskowa przemieszczaj  si  na podstaw  wyj ciow  do 
rozpocz cia defilady); 

 defilada (defiluj  w kolejno ci: KR WP, Szwadron Kawalerii WP i orkiestra 
wojskowa); 

 zako czenie uroczysto ci (po wyje dzie z Placu Marsza ka Józefa 
Pi sudskiego przywódcy pa stwowego – KR WP, Szwadron Kawalerii WP  
i orkiestra wojskowa udaj  si  do miejsc stacjonowania). 

 
2) PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODCZAS UROCZYSTEJ 

ODPRAWY WART PRZED GROBEM NIEZNANEGO O NIERZA  
W WARSZAWIE I CENTRALNEJ PARADZIE WOJSKOWEJ 

 
Szwadron Kawalerii WP mo e stanowi  wojskow  eskort  honorow  

Prezydenta RP przybywaj cego na uroczyst  odpraw  wart przed GN   
w Warszawie3. 

U ani szwadronu tworz  wojskow  eskort  honorow  przed i za pojazdem 
Prezydenta RP. Dowódca szwadronu jedzie na koniu na wysoko ci tylnego prawego 
ko a pojazdu przywódcy pa stwowego. Je eli w szyku szwadronu wyst puje poczet  
z proporcem szwadronu, wówczas zajmuje on miejsce za tr baczami.  

 
 

                                                 
3 Decyzj  w tej sprawie podejmuje Kancelaria Prezydenta RP. 
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PRZYK ADOWY SCENARIUSZ: 
Przebieg przejazdu przed GN  z Pa acu Prezydenckiego: 

 przybycie Szwadronu Kawalerii WP na dziedziniec Pa acu Prezydenckiego 
(szwadron zajmuje wyznaczone miejsce); 

 wyj cie Prezydenta RP z Pa acu Prezydenckiego (dowódca szwadronu sk ada 
meldunek Prezydentowi RP o gotowo ci szwadronu do przejazdu); 

 sformowanie kolumny do przejazdu (na komend  dowódcy szwadronu u ani 
zajmuj  miejsca przed i za pojazdem Prezydenta RP w kolumnie trójkami); 

 przejazd na Plac Marsza ka Józefa Pi sudskiego (pojazd Prezydenta RP  
w eskorcie szwadronu przemieszcza si  na plac, przed wjazdem samochodu 
na plac szwadron przeformowuje si  w szyk rozwini ty i oddaje honory); 

 uroczysta odprawa wart przed GN  (realizowana wg odr bnego scenariusza); 
 

 Podczas centralnej parady wojskowej Szwadron Kawalerii WP stanowi eskort  
honorow  Prezydenta RP w trakcie dokonywania przez niego przegl du 
pododdzia ów4.  

 
 

2. SZWADRON KAWALERII WOJSKA POLSKIEGO JAKO WOJSKOWA 
ASYSTA HONOROWA 

 
Szwadron Kawalerii WP bierze udzia  w centralnych uroczysto ciach 

organizowanych z okazji wi t pa stwowych i wojskowych, a tak e  
w uroczysto ciach upami tniaj cych rocznice wydarze  maj cych szczególne 
znaczenie dla historii or a polskiego5.  

Jako wojskowa asysta honorowa szwadron uczestniczy w defiladzie 
odbywaj cej si  po zako czeniu uroczystej odprawy wart przed GN , a tak e  
w defiladzie pododdzia ów podczas centralnej parady wojskowej.  

Przed rozpocz ciem defilady szwadron zajmuje miejsce na ko cu kolumny za 
pododdzia ami pieszymi. Je eli podczas uroczysto ci poprzedzaj cej defilad  
szwadron zajmowa  miejsce na prawym skrzydle pododdzia ów, to dowódca 
uroczysto ci bezpo rednio przed przegrupowaniem pododdzia ów do defilady 
powinien poda  komendy dla szwadronu do opuszczenia placu. Je eli szwadron 
zajmowa  miejsce na lewym skrzydle ugrupowania lub sta  poza szykiem  
– oddzielnych komend nie podaje si . 

Do udzia u w uroczysto ciach pogrzebowych (odprowadzeniu zw ok) u ana, 
jako element wojskowej asysty honorowej, mog  zosta  skierowani u ani Szwadronu 
Kawalerii WP. 

Ze wzgl du na specyfik  miejsca uroczysto ci i jego infrastruktur , Szwadron 
Kawalerii WP nie wyst puje w czasie pogrzebów jako zwarty pododdzia . 

Je li wzgl dy organizacyjne nie naka  inaczej w ceremonii pogrzebowej 
bierze udzia  koniowodny z koniem bez je d ca. W szczególnych przypadkach 
je d cy mog  stanowi  posterunek honorowy przy trumnie (urnie) lub asystowa   
w czasie przemarszu. 

 

                                                 
4 Prezydent RP dokonuje przegl du pododdzia ów jad c odkrytym pojazdem w towarzystwie Szefa 
SG WP. Pojazd porusza si  w asy cie Szwadronu Kawalerii WP.  
5 Zasady udzia u szwadronu w uroczysto ciach okre laj  ich organizatorzy. 
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3. CHWYTY SZABL  W SZYKU KONNYM 
 

Chwyty szabl  w szyku konnym wykonuje si  w postawie zasadniczej. 
Pochwa szabli przytroczona powinna by  pod lew  tybink  siod a tak, aby r koje  
szabli wystawa a przed przedni pakunek siod a.  

 
 

 
 
 
 
 
Szabl  wydobywa si  na komend : 
„Szable – W D O ”. Na zapowied  tej 
komendy nale y przenie  praw  r k  
nad wodzami i pochylaj c wyprostowany 
tu ów do przodu, uj  r koje  szabli  
i wysun  j  z pochwy na szeroko  d oni.  
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Na has o: „W d o ” nale y energicznie 
wydoby  szabl  z pochwy, wznie  j  na 
wysoko  wyprostowanego ramienia, 
pionowo piórem do góry, a ostrzem do 
przodu, a nast pnie r k  z szabl  opu ci  
w dó . 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prawa r ka trzyma szabl  zgi t  w stawie 
okciowym w ten sposób, aby nasada d oni 
i dwa ostatnie palce opiera y si  z góry na 
górnej cz ci prawego uda na szeroko  
dwóch d oni poni ej stawu biodrowego. 
G ownia szabli powinna by  grzbietem 
oparta o rami  na szwie r kawa, ostrzem 
skierowana do przodu. 
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Wk adanie szabli wykonuje si  na 
komend : „Szable – SCHRO ”. Na 
zapowied  komendy unosi si  praw  
r k  z szabl  do góry prostuj c rami . 
Szabla jest skierowana piórem do góry  
i ostrzem do przodu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabl  opuszcza si  piórem w lewo  
w przód i w dó  ku pochwie, prawa r ka 
zgina si  w stawie okciowym tak, aby 
pióro szabli mo na by o umie ci   
w okienku pochwy. G owa powinna by  
zwrócona w lewo w dó .  
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Nast pnie wsuwa si  szabl  do pochwy 
tak, aby wystawa a z pochwy  
na szeroko  d oni i zwraca si  g ow  
na wprost. Na has o: „Schro ” 
energicznie wsuwa si  szabl  do 
pochwy i przyjmuje postaw  
zasadnicz . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
W trakcie uroczysto ci na komend  dowódcy uroczysto ci: „Na rami                    

– BRO ” i „Do nogi – BRO ”, u ani szwadronu trzymaj  szable w po o eniu tak, 
jak w postawie zasadniczej na komend : „Szable – W D O ”. 
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Na komend : „Prezentuj – BRO ” przenosi si  szabl  szybkim ruchem  
z ramienia najkrótsz  drog  przed pier  obejmuj c jednocze nie r koje  szabli ca  
d oni . Prawa pi  oddalona od piersi na szeroko  d oni, ustawiona jest tak, aby 
jelec szabli by  na wysoko ci wszycia ko nierza kurtki munduru, prawy okie  
swobodnie opuszczony, prawa r ka lekko przylega do boku tu owia. G ownia szabli 
ustawiona jest pionowo przed rodkiem twarzy, ostrzem w lewo, a piórem do góry. 
Lewa r ka spoczywa na wodzach. 
  
 
 
 
 
 
Powrót z postawy „Prezentuj – 
BRO ” do postawy zasadniczej  
z szabl  dobyt  nast puje na has o 
komendy: „Na rami  – BRO ”. 
Wykonanie nast puje najkrótsz  
drog . 
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o nierze na has o komendy: „Prezentuj – BRO ” salutuj  na trzy tempa.  
Z postawy „Na rami ” przenosi si  szabl  szybkim ruchem z ramienia najkrótsz  
drog  przed pier , obejmuj c jednocze nie r koje  szabli ca  d oni . Prawa pi  
oddalona od piersi na szeroko  d oni, ustawiona jest tak, aby jelec szabli by  na 
wysoko ci wszycia ko nierza kurtki munduru, prawy okie  swobodnie opuszczony, 
prawa r ka lekko przylega do boku tu owia. G ownia szabli ustawiona jest pionowo 
przed rodkiem twarzy, ostrzem w lewo, a piórem do góry. Lewa r ka spoczywa na 
wodzach. Wytrzymuj c jedno tempo, energicznie opuszcza si  praw  r k  z szabl  
tak, aby szabla z wyprostowan  r k  opuszczona by a pionowo w dó . Ostrze szabli 
powinno by  skierowane na zewn trz. 
  
 
 
 
W marszu w szyku konnym 
nale y uko czy  trzecie 
tempo na 12 kroków przed 
prze o onym, a rozpocz  
powrót do postawy 
zasadniczej 6 kroków za 
prze o onym. Powrót do 
postawy zasadniczej („Na 
rami ”) odbywa si   
w odwrotnej kolejno ci. 
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W szyku konnym lance trzyma si  praw  d oni  blisko jej rodka ci ko ci. 
Rami  powinno by  swobodnie opuszczone wzd u  tu owia, przedrami  poziomo,  
a prawa pi  na wysoko ci okcia. Lanca wisi na p tli skórzanej na prawej stopie 
pochylona nieco w przód i nieznacznie w prawo. 
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ROZDZIA  X 
 

MUSZTRA CEREMONIALNA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ 
 
 

Z szablami wojsk l dowych wz. 76/90 oraz szablami wz. 76/90 MW wyst puj  
o nierze pododdzia ów posiadaj cych je na wyposa eniu, zgodnie z nale no ciami. 

U ywanie przez wojskow  asyst  honorow  innych wzorów szabel jest 
niedopuszczalne (za wyj tkiem Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego). 

 
 

1. CHWYTY SZABL  
 
Chwyty szabl  wykonuje si  w postawie zasadniczej. Pochw  z szabl  

o nierz przypina do pasa g ównego przy lewym boku, przy czym brzusiec szabli jest 
skierowany do przodu. Ostroga pochwy powinna znajdowa  si  na wysoko ci kostki 
nogi. 

Wydobycie szabli przez dowódc  pododdzia u jest komend  dla podleg ych 
mu dowódców.  

Aby wydoby  szabl , o nierz w postawie zasadniczej zmienia po o enie lewej 
r ki, trzymaj c pochw  w ten sposób, e ujmuje w tym samym miejscu, lecz 
kciukiem od ty u, a pozosta ymi palcami – od przodu. Jednocze nie pochyla pochw  
górn  cz ci  do przodu, a praw  r k  chwyta r koje  szabli (kciukiem – od 
wewn trz, a pozosta ymi palcami – od zewn trz), energicznie wydobywa szabl , 

unosi j  do góry, brzu cem w przód. 
Nast pnie opuszcza praw  r k  z szabl  
najkrótsz  drog  i jednocze nie chwyta 
pochw  lew  r k  tak, jak w postawie 
zasadniczej. 

Wk adaj c szabl  do pochwy, o nierz 
unosi j  praw  r k  do góry, brzu cem do 
przodu, jednocze nie ujmuje pochw  lew  
r k  w taki sam sposób, jak podczas 
wydobywania szabli. Nast pnie opuszcza 
szabl  w dó  ku pochwie, zginaj c praw  
r k  w stawie okciowym tak, aby pióro 
szabli mo na by o wsun  w okienko po-
chwy. Zwraca g ow  w lewo w dó , patrz c  
w stron  okienka i energicznie wsuwa 
szabl . 
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W postawie zasadniczej z szabl  u nogi o nierz obejmuje ca  d oni  prawej 
r ki r koje  szabli, kciukiem od strony uda. Szabla jest opuszczona w dó   
w po o eniu prostopad ym do linii frontu, brzusiec skierowany w prawo. Prawa r ka 
jest naturalnie opuszczona. Jelec szabli znajduje si  przy szwie spodni, a koniec 
g owni jest oddalony od ziemi o ok. 20 cm. Lewa r ka przytrzymuje pochw  kciukiem 
od przodu, pozosta ymi palcami zwartymi - od ty u, oprócz wskazuj cego, który jest 
wyprostowany i u o ony wzd u  pochwy. 

W ten sam sposób o nierz w postawie zasadniczej trzyma pochw  z szabl .  
 

 

 

W postawie swobodnej o nierz trzyma 
wydobyt  szabl  w sposób dowolny. 
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W postawie z szabl  na ramieniu o nierz trzyma szabl  praw  r k , przy 

czym palce: wskazuj cy i redni – wyprostowane obejmuj  r koje  od przodu, kciuk 
– od ty u z lewej strony, a pozosta e s  z czone i wyprostowane. R ka trzymaj ca 
szabl  jest wyprostowana, a kciuk przy szwie spodni. Grzbiet g owni jest oparty  
o szew wszycia r kawa. Po o enie lewej r ki jest takie, jak w postawie zasadniczej  
z szabl  u nogi. 

 
W postawie z szabl  na ramieniu w marszu o nierz na komend : 

„BACZNO ” utrzymuje praw  r k  nieruchomo z kciukiem przy szwie spodni. 
Grzbiet g owni oparty jest o szew wszycia r kawa. Na komend : „SPOCZNIJ” prawa 
r ka porusza si  w takt marszu. 
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Trzymanie pochwy w czasie marszu, zarówno z szabl  na ramieniu, jak  
i z szabl  w pochwie, jest identyczne z jej trzymaniem w postawie zasadniczej. 

 
 

 
 

W czasie d u szego marszu z szabl  na ramieniu mo na j  opiera  
kapturkiem i kab kiem jelca na zgi tej d oni (z kciukiem wewn trz kab ka). 

Chwyt szabl  „Na rami ” z postawy u nogi oraz chwyt „Do nogi” z postawy 
„Na rami ” wykonuje si  jednym ruchem najkrótsz  drog . 
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Salutowanie szabl  w miejscu o nierz wykonuje z postawy „Na rami ” lub 

„Do nogi” szybkim ruchem szabl  z ramienia przed rodek twarzy tak wysoko, by 
jelec znalaz  si  na poziomie brody, przy czym g owni  szabli trzyma pionowo, 
brzu cem w lewo, oddalon  od twarzy na szeroko  d oni. W czasie wykonywania 
ruchu szabl  chwyta r koje  ca  d oni . Utrzymuje szabl  przed twarz  przez 
sekund , po czym szybkim ruchem opuszcza szabl  najkrótsz  drog  do postawy 
zasadniczej z szabl  u nogi. 

Powracaj c do postawy „Na rami ” po salutowaniu, o nierz najkrótsz  drog  
podnosi szabl  przed rodek twarzy tak, jak podczas salutowania, utrzymuje szabl  
przed twarz  przez sekund , po czym opuszcza szable najkrótsz  drog  do postawy 
„Na rami ”. 

Salutowanie szabl  w marszu odbywa si  tak, jak salutowanie w miejscu, ale 
jest wykonywane w takt marszu i rozpoczyna si  na 10 kroków przed prze o onym. 

o nierz rozpoczyna salutowanie stawiaj c lew  nog  i wykonuje je w tempie trzech 
kolejnych kroków. Opuszczaj c szabl  do postawy zasadniczej z szabl  u nogi, 
o nierz zwraca jednocze nie g ow  w kierunku prze o onego. Do postawy „Na 

rami ” powraca w odleg o ci jednego kroku za prze o onym, w odwrotnej kolejno ci 
ni  podczas salutowania. 

Salutowanie szabl  w marszu wykonuj  tylko o nierze wyst puj cy przed 
frontem szyku i podaj cy komendy. Stoj cy z szablami w szyku oddaj  honory 
jednocze nie z pododdzia em w miejscu przez prezentowanie i zwrot g owy. 

o nierze maszeruj cy w szyku oddaj  honory tylko przez zwrot g owy.  
Chwyt „Prezentuj” szabl  wykonuje si  na komend : „Na prawo – PATRZ” 

podan  pododdzia owi. Na t  komend  o nierz przenosi szabl  z ramienia przed 
rodek twarzy tak, jak podczas salutowania w miejscu z jednoczesnym zwrotem 

g owy w prawo. Utrzymuje szabl  w tym po o eniu dopóty, dopóki nie zostanie 
podana komenda „BACZNO ”, po której przenosi szabl  do po o enia przed 
prezentowaniem i zwraca g ow  na wprost. 
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2. WYBRANE ELEMENTY MUSZTRY Z KARABINKIEM (KBK KSS) 
 

Postawa zasadnicza o nierza z karabinkiem (kbk KSS) jest taka sama, jak 
bez broni. Karabinek trzyma si  przy prawej nodze, j zykiem spustowym do przodu. 
Kolba dotyka stopy prawej nogi. Przód trzewika kolby znajduje si  na linii czubków 
butów, bro  lekko przyci ni ta do biodra. Prawa r ka opuszczona obejmuje 
karabinek kciukiem od strony wewn trznej, a pozosta e palce na zewn trz zwarte  
i wyprostowane. 

o nierz przyjmuje postaw  zasadnicz  na komend : „BACZNO ”. Praw  
r k  (ruchem nadgarstka) unosi karabinek lekko nad ziemi  z jednoczesnym 
odstawieniem lewej stopy pi t  na zewn trz, po czym energicznie stawia karabinek 
na pod o e z jednoczesnym dostawieniem pi ty lewej stopy do prawej. 

 
 
Postaw  swobodn  o nierz przyjmuje 

na komend : „SPOCZNIJ”. Lew  stop  
unosi na wysoko  górnej kraw dzi butów, 
równolegle do pod o a, jednocze nie praw  
r k  unosi karabinek lekko do góry, po czym 
wysuwa energicznie lew  nog  w lewo  
w skos na po ow  d ugo ci stopy  
z jednoczesnym postawieniem karabinka na 
pod o u. Ci ar cia a spoczywa na prawej no-
dze. Nast pnie wyprostowan  lew  nog  
energicznie dostawia do prawej. Po o enie 
karabinka i r k jest identyczne, jak  
w postawie zasadniczej. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

3. CHWYTY KARABINKIEM (KBK KSS) 
 

Chwyty karabinkiem (kbk KSS) wykonuje si  w postawie zasadniczej. Postaw  
zasadnicz  przed wykonaniem chwytu o nierz przyjmuje na komend : 
„BACZNO ”, a postaw  swobodn  – po wykonaniu chwytu na komend : 
„SPOCZNIJ”. 

Komendy: „SPOCZNIJ” nie podaje si , gdy o nierz ma karabinek  
w po o eniu „Prezentuj” i „Na rami ”. 
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 Chwyt „Na rami ” z po o enia 
„Do nogi” o nierz wykonuje na 
komend : „Na rami  – BRO ”. Praw  
r k  unosi karabinek i przenosi przed 
siebie w po o enie pionowe j zykiem 
spustowym w lewo. R czka suwad a 
powinna by  na wysoko ci górnej lewej 
kraw dzi kieszeni munduru. Lew  r k  
jednocze nie chwyta karabinek tu  nad 
praw  (r czka suwad a mi dzy d o mi). 
okcie s  zbli one do siebie. Praw  r k  

trzyma trzon zamka pod r czk  suwad a 
tak, eby kciuk by  wyprostowany wzd u  
palców i obejmowa  suwad o. Po czym 
obraca karabinek j zykiem spustowym 
do siebie (zgina przedrami   
w nadgarstku o 90°) i podnosi tak 
wysoko, eby wsun  go w lewe rami . 
Lew  r k  chwyta kolb  w ten sposób, 
by ty  trzewika kolby znajdowa  si   
w d oni mi dzy kciukiem a palcem 
wskazuj cym. Ko ce palców przylegaj  
do kolby, a opuszki palców dotykaj  

pokrywy adownicy. okie  lewego ramienia doci ni ty jest do tu owia. Nast pnie 
o nierz praw  r k  opuszcza najkrótsz  drog  do po o enia, jak w postawie 

zasadniczej. 
Chwyt „Do nogi” z po o enia „Na rami ” o nierz wykonuje na komend : 

„Do nogi – BRO ”. Obracaj c lew  r k  kolb  w prawo o 90°, ci ga j  do lewego 
uda na d ugo  wyci gni tej r ki. Praw  
r k  chwyta karabinek na wysoko ci barku, 
po czym przenosi karabinek przy tu owiu, 
obracaj c go na zewn trz tak, by rodek 
kolby przy ca kowitym wyprostowaniu ra-
mienia znajdowa  si  nad ma ym palcem  
u prawej nogi, na wysoko ci górnej 
kraw dzi butów. Lew  r k  opuszcza 
szybko do po o enia tak, jak w postawie 
zasadniczej. Nast pnie praw  r k  
przystawia karabinek kolb  do prawej stopy 
w po o enie identyczne, jak w postawie 
zasadniczej. 

 Chwyt „Prezentuj” z po o enia na 
rami  o nierz wykonuje na komend : 
„Prezentuj – BRO ”. Obracaj c lew  r k  
o 90° przenosi karabinek w po o eniu 
pionowym na rodek adownic na odleg o  
wyci gni tej r ki, jednocze nie praw  r k  
chwyta karabinek za szyjk  kolby kciukiem 
zwróconym do tu owia. Nast pnie praw  
r k  obraca karabinek j zykiem spustowym 
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w przód, jednocze nie obni aj c go tak, aby 
muszka karabinka znalaz a si  na wysoko ci 
brwi. Lew  r k  chwyta karabinek za o e, tak 
by kciuk by  wyprostowany wzd u  o a. 
Pozosta e palce s  zwarte, a dolna kraw d  
d oni spoczywa na wyci ciu magazynka. Kciuk 
prawej r ki, trzymaj cej szyjk  kolby, znajduje 
si  pod komor  zamka, a pozosta e palce 
zwarte i wyprostowane tu  pod kab kiem. 
okie  prawej r ki lekko podany do przodu, 

przedrami  z d oni  tworzy lini  prost . 
Chwyt „Na rami ” z po o enia „Pre-

zentuj” o nierz wykonuje na komend : „Na 
rami  – BRO ”. Lew  r k  skr ca karabinek 
j zykiem spustowym w lewo o 90°, praw  
puszcza szyjk  kolby i chwyta ni  karabinek na 
wysoko ci górnej kraw dzi kieszeni munduru. 
Nast pnie skr caj c karabinek j zykiem 
spustowym do tu owia wsuwa go w lewe rami , 
lew  r k  chwyta kolb , po czym praw  r k  
opuszcza do po o enia tak, jak w postawie 
zasadniczej. 

 Chwyt „Za szyjk ” z po o enia „Do nogi” wykonuje si  po wykonaniu 
komend: „Bagnet – ZDEJMIJ”, „Za szyjk  – BRO ”. 

Wykonuj c komend : „Za szyjk  – BRO ” o nierz unosi karabinek praw  
r k  pionowo do góry i chwyta go lew  r k  tu  pod praw . Nast pnie praw  r k  

chwyta za szyjk , obejmuj c j  kciukiem  
z przodu, a pozosta ymi palcami od ty u. 
Przenosi karabinek do prawego boku, 
opuszczaj c jednocze nie lew  r k   
i trzyma go przyci ni ty do biodra  
i ramienia. 

Wykonuj c komend : „Do nogi – 
BRO ” z po o enia „Za szyjk ” o nierz 
chwyta lew  r k  za nak adk , nast pnie 
praw  r k  przenosi nad lew  i stawia bro  
przy nodze, opuszczaj c jednocze nie lew  
r k . 

Wykonuj c komend : „Po ó  – BRO ” 
o nierz robi wykrok lew  nog , pochyla si  

i k adzie karabinek na ziemi  r czk  suwad a 
w dó , opieraj c trzewik kolby o czubek buta 
prawej nogi, po czym wyprostowuje si  i cofa 
lew  nog  do prawej. Lew  r k  trzyma 
wyprostowan  wzd u  tu owia, wzrok 
skierowany na wprost. 
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Wykonuj c komend : „Za – BRO ” o nierz robi wykrok lew  nog , pochyla 

si , praw  r k  chwyta karabinek w tym samym miejscu, co przy k adzeniu, po czym 
wyprostowuje si  i dostawia lew  nog  do prawej. Lew  r k  trzyma przez ca y czas 
wyprostowan  wzd u  tu owia. Karabinek bierze w po o enie „Do nogi”. 
 
 
4. MUSZTRA PARADNA PODODDZIA U WOJSKOWEGO 
 

Musztra paradna jest pokazem wybranych elementów regulaminowej musztry 
zespo owej, tworz cych jednolit  kompozycj , wykonywanych przez pododdzia   
z odpowiednim podk adem muzycznym orkiestry wojskowej.  

Pokaz musztry paradnej jest prezentacj  mistrzowskiego wyszkolenia  
i zgranego dzia ania pododdzia u, wzorowej postawy oraz sprawno ci fizycznej. 
Pokaz taki mo na zaprezentowa  publiczno ci podczas uroczysto ci 
organizowanych z okazji wi t pa stwowych i wojskowych oraz rocznic 
historycznych wydarze .  

Na pokaz musztry paradnej mo na zaprosi  przedstawicieli w adz 
pa stwowych, kierownictwa MON i SZ RP, w adz administracyjnych  
i samorz dowych regionu, duszpasterstw wojskowych, organizacji pozarz dowych  
i rodowisk kombatanckich oraz m odzie  szkoln  i akademick . 

W jednostce (instytucji) wojskowej pokaz musztry paradnej mo na 
zorganizowa  na placu apelowym, a w garnizonie, w uzgodnieniu z w adzami 
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administracyjnymi regionu – na rynku miejskim, stadionie sportowym lub w innym 
miejscu1.  

Uk ad elementów pokazu (figur) musztry paradnej2 powinien by  dostosowany 
do muzyki, wykonywanej przez orkiestr  wojskow . Pokaz mo e by  uzupe niony 
musztr  paradn  orkiestry wojskowej. Czas trwania pokazu nie powinien 
przekracza  20 minut. Komendy do wykonania poszczególnych elementów (figur) 
pokazu s  podawane g osem lub umówionymi sygna ami. Niektóre elementy (figury) 
pokazu mog  by  wykonywane bez komendy. 

o nierze uczestnicz cy w pokazie musztry paradnej wyst puj  z jednolitym 
uzbrojeniem oraz w umundurowaniu okre lonym przez dowódc , który zarz dzi  
pokaz3. Pododdzia  bior cy udzia  w pokazie musztry paradnej ustawia si   
w kolumnie na linii wyj ciowej, a orkiestra wojskowa na prawym skrzydle 
ugrupowania.  
 
 
Przebieg pokazu musztry paradnej: 

 przybycie go ci honorowych i innych uczestników pokazu (przybyli zajmuj  
wyznaczone miejsca); 

 przybycie pododdzia u na pokaz musztry paradnej (pododdzia  zajmuje 
wyznaczone miejsce, dowódca pokazu musztry paradnej zajmuje miejsce 
przed pododdzia em); 

 przybycie prze o onego (dowódca pokazu sk ada meldunek prze o onemu  
o gotowo ci do pokazu); 

 rozpocz cie pokazu musztry paradnej (dowódca pokazu podaje komendy: 
„Kompania – BACZNO ”, „Na lini  wicze  – MARSZ”. Orkiestra 
wojskowa zaczyna gra  i maszeruje na wyznaczone miejsce, zatrzymuje si   
i przerywa gr . Pododdzia , odpowiednio do uk adu, wychodzi na lini  wicze  
i zatrzymuje si . Dowódca pokazu musztry paradnej podaje komend : 
„Kompania, musztr  paradn  – WICZ”. Na t  komend  orkiestra wojskowa  
zaczyna gra  muzyk , a pododdzia  wykonuje ustalony uk ad wicze ); 

 zako czenie pokazu musztry paradnej (po zako czeniu ca ego uk adu 
wicze  pododdzia  ustawia si  na linii wyj ciowej. Orkiestra wojskowa  

przerywa gr . Dowódca pokazu musztry paradnej podaje komendy: 
„Kompania – BACZNO ”, „Do defilady, kierunek w prawo                    
– MASZEROWA ”); 

 defilada; 
 zako czenie uroczysto ci (dowódca pokazu musztry paradnej melduje 

prze o onemu jej zako czenie). 
 
 
 

                                                 
1  Miejsce (plac), na którym odb dzie si  pokaz musztry nale y odpowiednio przygotowa  
(udekorowa ). Je eli pokaz jest organizowany w godzinach wieczornych, nale y miejsce (plac) 
o wietli  reflektorami. Mo na te  ustawi  szpaler o nierzy z pochodniami. 
2  Przyk adowe figury pokazu musztry paradnej przedstawiaj  fotografie zawarte w za czonym 
zbiorze „Ilustracji”. 
3  Musztr  paradn  organizuje si  na rozkaz prze o onych od szczebla dowódcy jednostki (instytucji) 
wojskowej wzwy . 
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INDEKS ZNACZENIOWY POJ  

 

Akt erekcyjny  dokument rozpoczynaj cy w uroczysty sposób budow , 
inicjatyw  przedsi wzi cia. Wymienia si  na nim inicjatorów, 
fundatorów, budowniczych danego przedsi wzi cia. Jest 
cz sto uroczy cie podpisywany i wmurowywany w fundament 
rozpocz tej budowy.  

Celebrans  duchowny odpowiedzialny za przeprowadzenie Mszy wi tej, 
Nabo e stwa. 

Ceremoniarz  osoba wyznaczona do prowadzenia uroczysto ci. 
Dowódca jednostki 
wojskowej 

 dowódca (dyrektor, szef, komendant, prezes lub inna osoba 
na równorz dnym stanowisku s u bowym) jednostki 
wojskowej. 

Dowódca 
uroczysto ci 

 o nierz odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie 
uroczysto ci zgodnie z ceremonia em wojskowym. 
W uroczysto ciach z udzia em kilku pododdzia ów – o nierz 
podaj cy komendy dla wszystkich pododdzia ów. 

Go cie honorowi  osoby zaproszone przez dowódc  jednostki (instytucji) 
wojskowej (organizatora uroczysto ci), reprezentuj ce w adze 
pa stwowe, administracyjne i samorz dowe, organizacje 
pozarz dowe, m odzie owe itp., a tak e prze o eni dowódcy 
jednostki (instytucji) wojskowej lub ich przedstawiciele. 

Ikonostas  osobna przegroda pokryta ikonami, oddzielaj ca naw  od 
cz ci o tarzowej w wi tyniach prawos awnych. 

Ingres  ( ac. ingressus – wej cie, wkroczenie) – uroczyste obj cie 
w adzy przez biskupa ordynariusza nad diecezj . 

Instytucja 
wojskowa 

 jednostka organizacyjna nieb d ca oddzia em ani 
pododdzia em wojskowym, podleg a Ministrowi Obrony 
Narodowej lub przez niego nadzorowana. 

Jednostka  lotnicza  jednostka organizacyjna SZ RP, która do realizacji zada  
w powietrzu posiada w swoim etacie i/lub ewidencji statki 
powietrzne. 

Jednostka 
p ywaj ca 

 ka da konstrukcja zdolna do samodzielnego unoszenia si  na 
powierzchni wody lub do czasowego przebywania pod jej 
powierzchni , z nap dem w asnym lub cudzym (holowana lub 
pchana), lub te  zakotwiczona na sta e (np. statek badawczy, 
statek-przetwórnia, barka, latarniowiec). 

Jednostka 
pomocnicza 

 to jednostka p ywaj ca przeznaczona do realizacji zada  
zabezpieczenia bojowego i specjalnego oraz wsparcia 
logistycznego dzia a  okr tów bojowych (zaopatrywania 
w paliwo, wod , amunicj  itp.). 

Jednostka 
wojskowa 

 jednostka wojskowa, o której mowa w ustawie z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony 
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 
1407 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 852 i 1355) oraz ustawie 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u ycia lub pobytu Si  
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pa stwa 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, 
z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz.1278, z 2010 r. Nr 240, 
poz. 1601, z 2011 r. Nr 205, poz.1203 oraz z 2012 r. poz. 
908), a tak e komórka organizacyjna Ministerstwa Obrony 
Narodowej, jednostka organizacyjna podleg a Ministrowi 
Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowana. 

Kir   czarna wst ka, wst ga albo czarna szarfa (pas tkaniny 
zszytej z dwóch cz ci). Kir wi zany jest (nie zawieszany) 
poprzez zawi zanie kokardy wy cznie u góry na drzewcu 
flagi wywieszonej (podobnie, jak na drzewcu sztandaru). Kiru 
nie wi e si  na fladze podnoszonej na maszt. D ugo  
wst gi, z której wykonuje si  kir (przed zawi zaniem 
w kokard ) powinna by  równa d ugo ci flagi, a szeroko  
równa 0,05 d ugo ci flagi. 

Kompania 
honorowa 

 pododdzia  honorowy wyznaczany w rozkazie dowódcy 
jednostki (instytucji) wojskowej do asystowania sztandarowi 
i fladze pa stwowej RP. Liczebno  kompanii honorowej 
(pododdzia u honorowego) okre la dowódca jednostki 
(instytucji) wojskowej. 

Krok pogrzebowy  krok stosowany przez wojskow  asyst  honorow  podczas 
uroczysto ci pogrzebowych oraz podczas sk adania wie ców 
i wi zanek. Tempo marszu 52-56 kroków na minut . 
Pozosta e parametry marszu, jak w kroku zwyk ym, bez 
wymachu r ki. o nierze wyst puj cy indywidualnie id cy 
w kondukcie pogrzebowym, nie zdejmuj  nakrycia g owy. 

Mistrz ceremonii  osoba prowadz ca uroczysto  pogrzebow  bezwyznaniow . 
Oficer 
kompetencyjny 

 oficer sk adaj cy oficjaln  wst pn  wizyt  dowódcy zespo u 
lub dowódcy okr tu zagranicznego wchodz cego do portu. 

Opuszczenie flagi 
pa stwowej RP na 
znak a oby 

 polega na opuszczeniu flagi do po owy masztu; (1) gdy a oba 
zosta a og oszona ju  po rannym podniesieniu flagi, wówczas 
opuszcza si  j  wolno do polowy wysoko ci masztu; (2) je eli 
flaga nie by a do og oszenia a oby podniesiona, wtedy nale y 
najpierw podnie  flag  wolno do pe nej wysoko ci masztu, 
a nast pnie równie wolno opu ci  j  do po owy wysoko ci 
masztu. 

Ordonans  (fr. ordonnance) uk ad, dawniej rozporz dzenie w adzy, 
rozkaz s u bowy. 

Poczet flagowy  sk ada si  z dowódcy pocztu, flagowego, asystuj cego. 
Poczet proporca 
/bu czuka/ 

 sk ada si  z dowódcy pocztu, proporcowego /bu czukowego/, 
asystuj cego. 
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Poczet 
sztandarowy 

 sk ada si  z dowódcy pocztu, sztandarowego, asystuj cego. 

Podnoszenie flagi  polega na zaczepieniu flagi do ruchomej linki umocowanej 
przy maszcie (tak e maszcie pochy ym, np. nad wej ciem do 
budynku) i podci gni ciu jej do szczytu masztu. 

Poduszka a obna  poduszka o wymiarach 35x35 cm obszyta ciemno-czerwonym 
suknem, na której w czasie uroczysto ci a obnych 
eksponowane s  odznaki orderów i odznacze . 

Precedencja  porz dek, pierwsze stwo (witania, przemawiania, zajmowania 
miejsc), kolejno  ustalona zasadami protoko u 
dyplomatycznego. 

Przywódca 
pa stwowy 

 g owa pa stwa, cesarz, król, prezydent itp. 

Salut armatni   ci le okre lona zwyczajami liczba strza ów armatnich oddana 
ku czci osoby oraz uhonorowania osoby lub wydarzenia, która 
zmienia si  w zale no ci od tego, z jakiej okazji, w jakich 
okoliczno ciach lub komu oddawany jest salut. Podczas 
najwi kszych wi t, uroczysto ci i znamienitych wydarze  
pa stwowych oddaje si  tzw. Salut Narodowy, który zgodnie 
z polsk  tradycj  wojskow  sk ada si  z 21 salw armatnich. 

wi to pa stwowe 
/ wi to narodowe/ 

 dzie  szczególnej pami ci o wa nych wydarzeniach z historii 
Polski, ogólnie rozumianych dobrach narodowych lub 
spo ecznych, czy te  osobach, które spo ecze stwo polskie 
chce uczci , obchodz c ka dego roku rocznice im 
po wi cone. Cz sto s  to dni wolne od pracy, wype nione 
oficjalnymi uroczysto ciami i obchodami. 

wi to wojskowe  dzie  upami tniaj cy wa ne wydarzenia dla Wojska Polskiego 
oraz jednostek (instytucji) wojskowych. 

Utwór 
okoliczno ciowy 

 utwór muzyczny wykonywany w trakcie uroczysto ci, 
zwi zany ci le z obchodzonym wi tem, rocznic  
wydarzenia historycznego itp. 

Wywieszanie flagi  polega na umieszczeniu drzewca z zamocowan  na nim flag  
w odpowiednim uchwycie. 

Zaproszeni go cie  osoby cywilne i o nierze zaproszeni na uroczysto  (nie 
zaliczani do go ci honorowych). 

Znaczkowy  o nierz nosz cy proporzec rozpoznawczy dowódcy. 
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WYKAZ SYGNA ÓW NA TR BK  
 
 
„Has o WP”  sygna  hymniczny Wojska Polskiego, oparty na 

motywach „Marsza obozowego” – „Bracia do bitwy 
nadszed  czas” Karola Kurpi skiego. W ceremoniach, 
w których nie bierze udzia u orkiestra mo e by  
wykonywany w miejscu hymnu RP. 

„Baczno ”  sygna  poprzedzaj cy komendy, odczytanie oficjalnych 
dokumentów itp. 

„Cisza”  sygna  wykonywany na zako czenie ceremonii 
sk adania wie ców i wi zanek kwiatów. Wykonywany 
w czasie uroczysto ci pogrzebowych i w miejscach nie 
zwi zanych z czynem zbrojnym o nierza polskiego.  

„Do promocji”  sygna  grany w trakcie wyst powania absolwentów do 
promocji. 

„S uchajcie wszyscy”  sygna  poprzedzaj cy odegranie hymnu RP, 
wyst pienia i przemówienia okoliczno ciowe itp. 

„S u ba wartownicza”  sygna  zaprzysi enia pododdzia ów wartowniczych. 
„ pij kolego”  sygna  wykonywany na zako czenie ceremonii 

sk adania wie ców i wi zanek kwiatów. Wykonywany 
w czasie uroczysto ci pogrzebowych i w miejscach 
zwi zanych z czynem zbrojnym o nierza polskiego. 

„Zbiórka”  sygna  zast puj cy komend  „Zbiórka” wydawany 
g osem. 
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WYKAZ SKRÓTÓW  
 

 
AMW – Akademia Marynarki Wojennej 
AON – Akademia Obrony Narodowej 

Biskup Polowy WP – Biskup Polowy Wojska Polskiego  

DG RSZ – Dowództwo Generalne Rodzajów Si  Zbrojnych 
DGW – Dowództwo Garnizonu Warszawa                                               

DO RSZ – Dowództwo Operacyjne Rodzajów Si  Zbrojnych  

Dowódca Generalny RSZ – Dowódca Generalny Rodzajów Si  Zbrojnych 

Dowódca GW – Dowódca Garnizonu Warszawa 

Dowódca Operacyjny RSZ – Dowódca Operacyjny Rodzajów Si  Zbrojnych 

DWSZ – Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych  

GN  – Grób Nieznanego o nierza       
hymn RP – hymn pa stwowy Rzeczypospolitej Polskiej  

Kancelaria Prezydenta RP – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

kbk KSS – 7,62 mm karabin samopowtarzalny Simonowa 
KG W – Komenda G ówna andarmerii Wojskowej 

Komendant G ówny W – Komendant G ówny andarmerii Wojskowej 
KR WP – Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego      
Ksi ga Pami tkowa GN  – Ksi ga Pami tkowa Grobu Nieznanego o nierza  

Marsza ek Sejmu RP – Marsza ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej   

Marsza ek Senatu RP – Marsza ek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej     

Minister ON – Minister Obrony Narodowej       
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej         

m. st. – miasto sto eczne 
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych         
MW – Marynarka Wojenna 

OM ,,B yskawica” – Okr t Muzeum ORP „B yskawica” 

Order KW – Order Krzy a Wojskowego 

Order Wojenny VM – Order Wojenny Virtuti Militari  

Ordynariat Polowy WP – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego  

OR WP – Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego 

Parlament RP – Parlament Rzeczypospolitej Polskiej  
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PKW – Polski Kontyngent Wojskowy 

Prezes RM – Prezes Rady Ministrów   
Prezydent RP – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej      
Protokó  Dyplomatyczny MSZ – Protokó  Dyplomatyczny Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych 

Protokó  Wojskowy DWSZ – Protokó  Wojskowy Departamentu Wojskowych Spraw 

Zagranicznych  

RSZ – Rodzaj (Rodzaje) Si  Zbrojnych        

SG WP – Sztab Generalny Wojska Polskiego 
Szef SG WP – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego    
SZ RP – Si y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej        

Szwadron Kawalerii WP – Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego  

WSOSP – Wy sza Szko a Oficerska Si  Powietrznych    
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WYKAZ SCHEMATÓW 
 
 

1. Przyk adowe ustawienie pododdzia ów do uroczysto ci centralnej przed GN   
w Warszawie. 

2. Ceremonia podniesienie flag RSZ przed GN . 
3. Uroczysto  z okazji Dnia Flagi RP na Placu Zamkowym w Warszawie. 
4. Uroczysto  sk adania wie ców na p ycie GN  z udzia em najwy szych w adz 

pa stwowych i wojskowych. 
5. Ceremonia przyj cia zwierzchnictwa nad SZ RP przed GN  w Warszawie. 
6. Ceremonia po egnania Prezydenta RP z SZ RP na dziedzi cu Pa acu 

Prezydenckiego. 
7. Ceremonia oficjalnego powitania przywódcy pa stwowego. 
8. Ceremonia powitania szefa rz du obcego pa stwa przed Kancelari  Prezesa 

RM. 
9. Przyk adowe ustawienie szpaleru reprezentacyjnego podczas nieoficjalnego 

powitania (po egnania) delegacji zagranicznej na lotnisku. 
10. Powitanie nowo akredytowanego ambasadora na dziedzi cu Pa acu  

Prezydenckiego. 
11. Ceremonia z o enia wie ca na p ycie GN  przez delegacj  zagraniczn   

z udzia em kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. 
12. Ceremonia z o enia wie ca na p ycie GN  przez delegacj  zagraniczn   

z udzia em szpaleru reprezentacyjnego. 
13. Ceremonia z o enia wie ca w miejscu pami ci narodowej przez delegacj  

zagraniczn  z udzia em kompanii honorowej i orkiestry wojskowej. 
14. Ceremonia z o enia wie ca w miejscu pami ci narodowej przez delegacj  

zagraniczn  z udzia em szpaleru reprezentacyjnego. 
15. Uroczysto  przekazania obowi zków dowódcy jednostki wojskowej. 
16. Przyk adowe ustawienie pododdzia ów jednostki (instytucji) wojskowej do 

uroczystego apelu. 
17. Przyk adowe ustawienie pododdzia ów do przysi gi wojskowej organizowanej  

w miejscu pami ci narodowej. 
18. Przyk adowe ustawienie okr tów i pododdzia ów do uroczystej promocji 

absolwentów AMW na OM „B yskawica”. 
19. Przyk adowe ustawienie konduktu a obnego. 
20. Przyk adowe ustawienie wojskowej asysty honorowej do ceremonii 

odprowadzenia zw ok. 
21. Przyk adowe ustawienie wojskowej asysty honorowej do uroczysto ci przyj cia 

zw ok z udzia em kompanii honorowej i orkiestry wojskowej na lotnisku. 
22. Ustawienie wojskowej asysty honorowej podczas uroczysto ci patriotycznej. 
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LEGENDA DO SCHEMATÓW 
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Za cznik nr 1 
 
 

FORMULARZ WNIOSKU O SKIEROWANIE  
WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ DO UDZIA U W UROCZYSTO CI  

 
 
 

................................ 
                                                                                                                                                  (miejscowo  i data)  

 
 

......................................   

...................................... 
                 (adresat1)  

 
 
 

WNIOSEK 
o skierowanie wojskowej asysty honorowej 

 
 
 
 

Uprzejmie prosz  o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udzia u  

w uroczysto ci 

……........................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 
(wpisa  nazw  uroczysto ci) 

 

Uroczysto  odb dzie si : 

1. .................................................................................................................................... 
(wpisa  dat  uroczysto ci) 

2. .................................................................................................................................... 
(wpisa  godzin  uroczysto ci) 

3. .................................................................................................................................... 
(wpisa  miejscowo ) 

4. .................................................................................................................................... 
(wpisa  miejsce uroczysto ci) 

                                                 
1 Minister Obrony Narodowej w przypadku: (1) organizowania centralnych uroczysto ci 
pa stwowych i wojskowych; (2) uroczysto ci poza granicami kraju (nie dotyczy Polskich 
Kontyngentów Wojskowych); (3) pogrzebów cz onków najwy szych w adz pa stwowych oraz innych 
osób zas u onych dla pa stwa. Dowódca garnizonu w przypadku przygotowania i przeprowadzenia: 
(1) uroczysto ci pa stwowych, wojskowych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych lub religijnych  
z udzia em wojskowej asysty honorowej; (2) uroczysto ci pogrzebowych: (a) dam i kawalerów Orderu 
Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzy a Wojskowego; (b) kombatantów i weteranów, uczestników 
walk o wolno  i niepodleg o  Polski; (c) kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami 
pa stwa; (d) o nierzy w s u bie czynnej; (e) by ych o nierzy zawodowych; (f) szczególnie 
zas u onych pracowników wojska.  
 

....................................... 
(piecz  instytucji) 
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Prosz  o skierowanie wojskowej asysty honorowej w sk adzie: 

......................................................................................................................................  
(wpisa  propozycj  sk adu wojskowej asysty honorowej zgodnie z „Ceremonia em Wojskowym Si  

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” ) 
 

Podczas uroczysto ci przewidujemy zorganizowanie: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
(wpisa  z jakich elementów sk ada  si  b dzie uroczysto  ) 

 

 

Organizatorem uroczysto ci jest: 

1. .................................................................................................................................... 
(wpisa  pe n  nazw  organizatora ) 

2. …................................................................................................................................ 
(wpisa  adres do korespondencji,  e-mail, tel./fax) 

3. .................................................................................................................................... 
(wpisa  imi  i nazwisko osoby upowa nionej przez organizatora do kontaktów roboczych,                          

tel./fax, e-mail) 
  

  

Jednocze nie informuj , e po zako czeniu uroczysto ci2 z udzia em 

wojskowej asysty honorowej przygotujemy materia  zdj ciowy, który wraz z krótk  

informacj  zostanie przes any poczt  elektroniczn  na adres e-mailowy: 

redakcja@wojsko-polskie.pl 

 

 

 

 
 
.................................................. 

(podpis i piecz tka) 
 

                                                 
2 Nie dotyczy uroczysto ci o charakterze religijnym i pogrzebów.  
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Za cznik nr 2 
 
 

WZÓR SCENARIUSZA UROCZYSTO CI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM,                      
PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYM LUB RELIGIJNYM 

 
 

 
ZATWIERDZAM 
 
............................. 
 
 

 
SCENARIUSZ UROCZYSTO CI 

 
........................................................................................................... 

(wpisa  nazw  uroczysto ci) 
 
 

 
1. Data .......................................................................................................................... 

(wpisa  dat  uroczysto ci) 
2. Godzina ..................................................................................................................... 

(wpisa  godzin  uroczysto ci) 
3. Miejscowo  .............................................................................................................. 

(wpisa  miejscowo ) 
4. Miejsce ...................................................................................................................... 

(wpisa  miejsce uroczysto ci) 

5. Sk ad wojskowej asysty honorowej i nazwa jednostki (instytucji) wojskowej, która j  
    skieruje ...................................................................................................................... 

(wpisa  sk ad i nazw ) 
6. Uczestnicy uroczysto ci ……..................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

(wpisa , kto b dzie bra  udzia  w uroczysto ci) 
 

 
Przebieg uroczysto ci: 

 
Lp. Czas 

i termin Tre  przedsi wzi cia Miejsce Odpowiedzialny Organizator Uwagi  

       
       

 
 

 
................................................... 

(podpis i piecz tka) 
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Za cznik nr 4 

 

TEKST ROTY PRZYSI GI WOJSKOWEJ 

 

„Ja, o nierz Wojska Polskiego, przysi gam                                                      

s u y  wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, 

broni  jej niepodleg o ci i granic. 

Sta  na stra y Konstytucji, 

strzec honoru o nierza polskiego, 

sztandaru wojskowego broni . 

Za spraw  mojej Ojczyzny 

w potrzebie krwi w asnej ani ycia nie szcz dzi . 

Tak mi dopomó  Bóg”. 
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Za cznik nr 5 
 
 
 

TEKSTY B OGOS AWIE STW O NIERZY 
PO Z O ENIU PRZYSI GI WOJSKOWEJ 

 
 
 

1. W wyznaniu rzymsko-katolickim 
 
Kapelan:  Pan z Wami. 

o nierze: I z duchem Twoim. 
 
Kapelan: Bóg, który powo a  Was do s u by naszej Ojczy nie, niech Wam udzieli 

swego b ogos awie stwa, by cie mogli godnie wype ni  o nierskie 
powo anie. 

o nierze: Amen. 
 
Kapelan: Nasz Pan Jezus Chrystus, który „Do ko ca nas umi owa ”, niech sprawi, 

aby cie jako o nierze w trudnej s u bie wojskowej dla Rzeczypospolitej 
byli zdolni odda  nawet ycie. 

o nierze: Amen. 
 
Kapelan: Duch wi ty, Duch M stwa i Rady, niech Wam pozwoli godnie  

i z honorem spe nia  Wasze o nierskie obowi zki. 
o nierze: Amen. 

 
Kapelan: Niech Was b ogos awi Bóg Wszechmog cy Ojciec, Syn i Duch wi ty. 

o nierze: Amen. 
 
 
 
2. W wyznaniu prawos awnym 
 
Kapelan: aska Pana Jezusa Chrystusa i mi o  Boga Ojca i spo eczno  

wi tego Ducha niech b dzie z Wami wszystkimi. 
 
 
 
3. W wyznaniu ewangelicko-augsburskim 
 
Kapelan: Niech Ci b ogos awi Pan i niechaj ci  strze e. Niech rozja ni Pan oblicze 

Swoje nad Tob  i niech Ci mi o ciw b dzie. Niech obróci Pan twarz 
swoj  ku Tobie i niech Ci da pokój Swój. 
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Za cznik nr 6 
 

TEKSTY B OGOS AWIE STW O NIERZY PO PROMOCJI  
  
1. W wyznaniu rzymsko-katolickim 
 

1) Tekst b ogos awie stwa o nierzy po promocji oficerskiej 
 
Kapelan:  Pan z Wami. 
Oficerowie:  I z duchem Twoim. 
 

Kapelan: Bóg, który powo a  Was do godno ci oficera Wojska Polskiego, 
niech czuwa nad Wami, aby cie wiernie stali na stra y Narodu  
i Pa stwa Polskiego. 

Oficerowie: Amen. 
 

Kapelan: Nasz Pan, Jezus Chrystus, niech sprawi, aby cie sumiennie 
wykonywali swoje o nierskie obowi zki godnie s u c tam, gdzie 
Ojczyzna wymaga  b dzie waszego po wi cenia. 

Oficerowie: Amen. 
 
Kapelan: Duch wi ty niech czuwa nad Wami, aby cie pomna ali chlubne 

tradycje Or a Polskiego, na ladowali bohaterskich obro ców 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dbali o dobre imi  i honor oficera 
Wojska Polskiego. 

Oficerowie: Amen. 
 

Kapelan:  Niech Was b ogos awi Bóg Wszechmog cy Ojciec i Syn, i Duch 
wi ty. 

Oficerowie: Amen. 
 

2) Tekst b ogos awie stwa o nierzy po promocji podoficerskiej 
 
Kapelan: Pan z Wami. 
Podoficerowie:  I z duchem Twoim. 
 

Kapelan:  Bóg, który powo a  Was do s u by stra ników suwerenno ci  
i niepodleg o ci Rzeczypospolitej Polskiej, niech b dzie z Wami, 
aby cie bezwarunkowo i bezgranicznie oddani byli sprawom Narodu 
i Ojczyzny. 

Podoficerowie:  Amen. 
 

Kapelan:  Nasz Pan, Jezus Chrystus, niech sprawi, aby cie krocz c drogami 
mi o ci, m stwa, odwagi i po wi cenia, byli wzorem godnym 
na ladowania. 

Podoficerowie:  Amen. 
 

Kapelan:  Duch wi ty niech czuwa nad Wami, aby cie zawsze zachowywali 
postaw  godn  podoficera Wojska Polskiego w poczuciu 
odpowiedzialno ci za Polsk  i Polaków. 

Podoficerowie:  Amen. 
 

Kapelan:  Niech Was b ogos awi Bóg Wszechmog cy Ojciec i Syn, i Duch 
wi ty. 

Podoficerowie:  Amen. 
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3) Tekst b ogos awie stwa o nierzy po promocji oficerskiej 
(podoficerskiej) 

 
Kapelan: Wszechmog cy, wieczny Bo e, Ty da e  ka demu narodowi ojczyzn , aby 
j  wiernie i ofiarnie kocha . Wejrzyj na tych o nierzy, którzy dzi  otrzymali promocj  
oficersk  (podoficersk ). Oka  im swoj  ask , aby zawsze i wsz dzie zabiegali  
o pomy lny rozwój naszej Ojczyzny. Niech przez obecno  w ich yciu i s u bie 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa, b d  obrazem Twojego oddania sprawie 
cz owieka. Umacniaj ich w s u bie Ojczy nie, niech zdobywaj  Twoj  m dro  i yj  
Twoj  mi o ci . Niech b d  dobrymi kolegami i dobrymi prze o onymi. Niech 
pomna aj  liczb  wi tych s ug bezpiecze stwa, wolno ci narodów i pokoju  
w wiecie. Naj wi tsza Panno, Królowo Polski i Hetmanko o nierza Polskiego, b d  
im zawsze ku obronie. Miej ich zawsze w swojej Matczynej opiece. 
 
Kapelan:  Pan z Wami. 

o nierze:  I z duchem Twoim. 
 
Kapelan:  Niech Was b ogos awi Bóg Wszechmog cy Ojciec i Syn, i Duch wi ty. 

o nierze:  Amen. 
 
2. W wyznaniu prawos awnym 
 

1) Formu a b ogos awie stwa o nierzy po promocji oficerskiej 
 
Kapelan:  Panie Bo e W adco nasz i Niebia ski Wojewodo, który powo a e  do 

oficerskiej s u by Wojska Polskiego, aby stali wiernie na Jej stra y  
i Narodu, otocz ich wielkim mi osierdziem Twoim. 

Oficerowie:  Amen. 
 
Kapelan:  Zbawiciel nasz Syn Bo y niech da wam jasno  my li i serce 

nieustraszone w podejmowaniu oficerskich  decyzji aby w cieniu 
sztandaru z odwiecznym has em: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, s u y  
tym naj wi tszym warto ciom do ko ca ycia. 

Oficerowie:  Amen. 
 
Kapelan:  aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, mi o  Boga Ojca  

w czno ci wi tego Ducha niech b dzie z wami wszystkimi. 
Oficerowie:  Amen. 
 

2) Formu a b ogos awie stwa o nierzy po promocji podoficerskiej 
 

Kapelan:  Panie Bo e nasz Wielki i Mi o ciwy, pokornie b agamy uka  Twoj  
Prawic  i prowad  tych podoficerów dla ofiarnej s u by 
Rzeczypospolitej Polskiej i Jej Narodu. 

Podoficerowie: Amen. 
 
Kapelan:  Pan nasz Jezus Chrystus S dzia sprawiedliwy niech nauczy was 

prawo ci, odwagi i po wi cenia aby sta  na stra y prawa i honoru 
o nierskiego. 

Podoficerowie: Amen. 
 
Kapelan:  aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, mi o  Boga Ojca  

w czno ci wi tego Ducha niech b dzie z wami wszystkimi. 
Podoficerowie: Amen. 
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3) Formu a b ogos awie stwa o nierzy po promocji oficerskiej 
(podoficerskiej) 

 
Kapelan:  Wszechmog cy Bo e i mi uj cy cz owieka Zbawicielu, wejrzyj na tych 

o nierzy, których powo a e  do s u by oficerskiej (podoficerskiej). 
Pokornie b agamy, oka  im swoj  ask  i pob ogos aw do ofiarnej s u by 
Ojczy nie i Narodowi, otocz ich Twoim wielkim mi osierdziem, umacniaj 
ich w s u bie, wska  im drog  mi o ci, odwagi i po wi cenia, aby stali si  
wzorem godnym na ladowania. Przez modlitwy Przenaj wi tszej 
W adczyni naszej Bogurodzicy i wszystkich wi tych. 

o nierze:  Amen. 
 
Kapelan:  aska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, mi o  Boga Ojca w czno ci 

wi tego Ducha niech b dzie z wami wszystkimi. 
o nierze:  Amen. 

 
 
3. W wyznaniu ewangelicko-augsburskim 
 
Kapelan:  Niech Ci b ogos awi Pan i niechaj ci  strze e. Niech rozja ni Pan oblicze 

Swoje nad Tob  i niech Ci mi o ciw b dzie. Niech obróci Pan twarz 
swoj  ku Tobie i niech Ci da pokój. 
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 Za cznik nr 7 

 

GAUDEAMUS IGITUR 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus 
gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 

Post iucundam iuventutem, 
post molestam senectutem 

nos habebit humus, 
nos habebit humus.  

 
Vita nostra brevis est, brevi finietur, 
vita nostra brevis est, brevi finietur, 

venit mors velociter, 
rapit nos atrociter, 
nemini parcetur, 
nemini parcetur.  

 
Vivat Academia, vivant professores, 
vivat Academia, vivant professores 

vivat membrum quodlibet, 
vivat membra quaelibet, 

semper sint in flore, 
semper sint in flore!  

 
Vivat et res publica, et qui illam regit, 
vivat et res publica, et qui illam regit, 

vivat nostra civitas, 
maecenatum caritas, 
quae nos hic protegit 
quae nos hic protegit.  

 
Vivant omnes virgines, faciles, formosae, 
vivant omnes virgines, faciles, formosae, 

vivant et mulieres, 
tenerae, amabiles, 
bonae, laboriosae, 
bonae, laboriosae! 
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Za cznik nr 8 
 
 
 
 

HYMN DO MI O CI OJCZYNY 
 
 
 

„ wi ta mi o ci kochanej Ojczyzny, 

Czuj  Ci  tylko umys y poczciwe! 

Dla Ciebie zjad e smakuj  trucizny 

Dla Ciebie wi zy, p ta niezel ywe. 

Kszta cisz kalectwo przez chwalebne blizny, 

Gnie dzisz w umy le rozkosze prawdziwe, 

Byle Ci  tylko wspomóc, byle wspiera ,  

Nie al y  w n dzy, nie al i umiera ”.  (bis) 
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Za cznik nr 9 

 

 

KOLEJNO  USTAWIENIA DELEGACJI DO SK ADANIA WIE CÓW  
I WI ZANEK PODCZAS UROCZYSTO CI ORGANIZOWANYCH Z UDZIA EM 

WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ 
 
1) Prezydent RP, 

2) Marsza ek Sejmu RP, 

3) Marsza ek Senatu RP, 

4) Prezes Rady Ministrów RP, 

5) Wicemarsza kowie Sejmu RP, 

6) Wicemarsza kowie Senatu RP, 

7) Wiceprezesi Rady Ministrów RP, 

8) Minister – Kancelarii Prezydenta RP, 

9) Minister – cz onek Prezydium Rz du RP,  

10) Minister Rady Ministrów RP (Minister Obrony Narodowej), 
11) Kapitu a Orderu Wojennego Virtuti Militari, 
12) Kapitu a Orderu Krzy a Wojskowego, 

13) Przewodnicz cy Trybuna u Stanu – Pierwszy Prezes S du Najwy szego, 

14) Prezes Naczelnego S du Administracyjnego, 

15) Prezes Najwy szej Izby Kontroli, 

16) Rzecznik Praw Obywatelskich, 

17) Prezesi (przewodnicz cy) urz dów, komitetów i komisji sprawuj cych funkcje 

naczelnych lub centralnych organów administracji pa stwowej, 

18) Przewodnicz cy Komisji Sejmowej, 

19) Przewodnicz cy Komisji Senackiej, 

20) Pos owie na Sejm RP, 

21) Senatorowie RP, 

22) Sekretarze Stanu (Sekretarz Stanu w MON), 

23) Szef Kancelarii Prezydenta RP, 

24) Szef Kancelarii Sejmu RP i Szef Kancelarii Senatu RP, 

25) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP, 

26) Prezesi S du Najwy szego i Trybuna u Konstytucyjnego, 

27) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
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28) Podsekretarze Stanu (Podsekretarze Stanu w MON),  

29) Ambasadorowie RP, 

30) Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego, 

31) Zast pcy prezesów (przewodnicz cy) urz dów, komitetów i komisji 

sprawuj cych funkcje naczelnych lub centralnych organów administracji 

pa stwowej, 

32) Dyrektorzy generalni (Dyrektor Generalny MON), 

33) Dowódca Generalny RSZ, Dowódca Operacyjny RSZ, Komendant G ówny 
W, Dowódca GW, 

34) Inspektorzy RSZ, Dyrektorzy Departamentów MON, Szefowie Zarz dów SG 
WP, szefowie jednostek organizacyjnych podleg ych Ministrowi ON lub 
przez niego nadzorowanych, 

35) Ordynariusze wojskowi. 
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KALENDARIUM UROCZYSTO CI, ROCZNIC I WI T1 

I. Uroczysto ci organizowane z okazji wi t pa stwowych: 
1. Dzie  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 2 maja 
2. wi to Narodowe Trzeciego Maja – 3 maja 
3. Narodowy Dzie  Pami ci Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia 
4. wi to Wojska Polskiego – 15 sierpnia 
5. Dzie  Solidarno ci i Wolno ci – 31 sierpnia 
6. Dzie  Weterana – 1 wrze nia 
7. Narodowe wi to Niepodleg o ci – 11 listopada 

 

II. Uroczysto ci organizowane z okazji Dni Pami ci o charakterze wi t 
pa stwowych ustanowionych uchwa  lub ustaw  Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej: 
1. Narodowy Dzie  Pami ci „ o nierzy Wykl tych” – 1 marca 
2. Dzie  Pami ci Ofiar Zbrodni Katy skiej – 13 kwietnia 
3. Narodowy Dzie  Zwyci stwa – 8 maja 
4. Narodowy Dzie  Pami ci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych              

– 14 czerwca 
5. Narodowy Dzie  Pami ci Pozna skiego Czerwca 1956 – 28 czerwca 
6. Dzie  Podziemnego Pa stwa Polskiego – 27 wrze nia 

 

III. Uroczysto ci organizowane z okazji innych Dni Pami ci: 
1. Mi dzynarodowy Dzie  Pami ci o Holokau cie – 27 stycznia 
2. Mi dzynarodowy Dzie  Uczestników Misji Pokojowych ONZ – 29 maja 
3. Dzie  Weterana Dzia a  poza Granicami Pa stwa – 29 maja 
4. Dzie  Pami ci Ofiar Agresji Sowieckiej – 17 wrze nia 

 

IV. Uroczysto ci organizowane z okazji rocznic historycznych wydarze : 
1. Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego – 22 stycznia 
2. Rocznica bitwy o Olszynk  Grochowsk  – 25 lutego 
3. Rocznica przyst pienia Polski do NATO – 12 marca 
4. Rocznica Insurekcji Ko ciuszkowskiej – 24 marca 
5. Rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim – 19 kwietnia 
6. Rocznica wyzwolenia Bolonii – 21 kwietnia 
7. Rocznica wybuchu III Powstania l skiego – 2 maja 
8. Rocznica zdobycia Berlina – 2 maja 
9. Rocznica zdobycia Wilhelmshaven – 6 maja 

10. Rocznica zako czenia II wojny wiatowej w Europie – 8 maja 
11. Rocznica wyzwolenia Melnika – 10 maja 
12. Rocznica bitwy o Monte Cassino – 18 maja 
13. Rocznica bitwy o Narwik – 28 maja 
14. Rocznica l dowania Aliantów w Normandii – 6 czerwca 
15. Rocznica bitwy pod Lagarde i Dieuz – 18 czerwca  
16. Rocznica bitwy pod K uszynem – 4 lipca 
17. Rocznica bitwy pod Grunwaldem – 15 lipca  
18. Rocznica zdobycia Ankony – 18 lipca 
19. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 1 sierpnia  
20. Rocznica wymarszu 1. Kompanii Kadrowej z krakowskich Oleandrów – 6 sierpnia 
21. Rocznica Bitwy Warszawskiej – 15 sierpnia 
22. Rocznica bitwy nad Wkr  – 16 sierpnia 

                                                 
1 Szczegó owy wykaz uroczysto ci, rocznic i wi t zawiera „Ramowy plan obchodów wi t 
pa stwowych, wojskowych i rocznic historycznych wydarze  z udzia em przedstawicieli 
najwy szych w adz pa stwowych, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, kierownictwa resortu 
obrony narodowej oraz wojskowej asysty honorowej” (przygotowywany na dany rok kalendarzowy). 

Za cznik nr 10 
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23. Rocznica wybuchu I Powstania l skiego – 16 sierpnia 
24. Rocznica wybuchu II Powstania l skiego – 19 sierpnia 
25. Rocznica bitwy pod Falaise – 21 sierpnia 
26. Rocznica agresji Niemiec hitlerowskich na Polsk  – 1 wrze nia 
27. Rocznica bitwy pod M aw  – 1 wrze nia 
28. Rocznica bitwy pod Mokr  – 1 wrze nia 
29. Rocznica bitwy pod Krojantami – 1 wrze nia 
30. Rocznica Bitwy pod Wiedniem – 12 wrze nia 
31. Rocznica agresji Zwi zku Sowieckiego na Polsk  – 17 wrze nia 
32. Rocznica bitwy nad Bzur  – 18 wrze nia 
33. Rocznica walk pod Arnhem – 21 wrze nia 
34. Rocznica bitwy pod Kircholmem – 27 wrze nia  
35. Rocznica bitwy pod Kockiem – 2 pa dziernika 
36. Rocznica bitwy pod Lenino – 12 pa dziernika 
37. Rocznica spotkania zjednoczeniowego wojsk polskich po pierwszej wojnie 

wiatowej – 19 pa dziernika 
38. Rocznica wyzwolenia Bredy – 29 pa dziernika  
39. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego – 29 listopada 
40. Rocznica bitwy o Tobruk – 10 grudnia 
41. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego – 27 grudnia 

 

V. Uroczysto ci organizowane z okazji wi t rodzajów Si  Zbrojnych, wojsk  
i s u b oraz rodowisk skupiaj cych studentów uczelni i s uchaczy szkó  
wojskowych: 

1. wi to Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Prokuratury – 19 stycznia 
2. wi to Geografii Wojskowej – 23 lutego 
3. wi to S u by Hydrometeorologicznej Si  Zbrojnych – 23 marca 
4. wi to Wojskowej S u by Zdrowia – 4 kwietnia 
5. wi to Wojsk In ynieryjnych – 16 kwietnia 
6. wi to Wojskowej Ochrony Przeciwpo arowej – 4 maja 
7. wi to Wojsk Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej – 16 maja 
8. Dzie  Kadeta – 21 maja 
9. wi to Wojsk Specjalnych – 24 maja 

10. wi to S u by Ruchu Lotniczego – 1 czerwca 
11. wi to Wojsk Chemicznych – 6 czerwca 
12. wi to andarmerii Wojskowej – 13 czerwca 
13. wi to Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – 17 czerwca 
14. wi to Wojskowych Oddzia ów Gospodarczych – 29 czerwca 
15. wi to Wojsk Aeromobilnych – 30 czerwca 
16. wi to Marynarki Wojennej – ostatnia niedziela czerwca 
17. wi to Lotnictwa – 28 sierpnia 
18. wi to Kawalerii Polskiej – 31 sierpnia 
19. wi to Wojsk Obrony Przeciwlotniczej – 1 wrze nia 
20. wi to Wojsk L dowych – 12 wrze nia 
21. wi to Infrastruktury Wojskowej – ostatnia niedziela wrze nia 
22. wi to Wojsk Radiotechnicznych – 15 pa dziernika 
23. wi to Wojsk czno ci i Informatyki – 18 pa dziernika 
24. wi to Terenowych Organów Administracji Wojskowej – 27 pa dziernika 
25. wi to S u by Uzbrojenia i Elektroniki – 13 listopada 
26. wi to S u by Czo gowo-Samochodowej – 21 listopada 
27. wi to Transportu Wojskowego – 22 listopada 
28. wi to Wojskowej S u by Prawnej – 23 listopada 
29. Dzie  Podchor ego – 29 listopada 
30. wi to Wojsk Rakietowych i Artylerii – 4 grudnia 
31. wi to S u by Metrologii Wojskowej – 15 grudnia 
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Za cznik nr 11 
 
 

WZORY TEKSTÓW APELI PAMI CI I APELI POLEG YCH 
 

 
 
1)  Katy ski Apel Poleg ych.  
 
 
 

KATY SKI APEL POLEG YCH 
 
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEG O  RZECZYPOSPOLITEJ! 
MIESZKA CY ................................................................................................................. ! 
                                                                  (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy dzi  do apelu ............................................................................................, 
                                                                      (poda  miejsce odczytania apelu) 

aby w rocznic  Zbrodni Katy skiej przywo a  pami  o nierzy polskich zamordowanych 

za wierno  przysi dze wojskowej oraz upami tni  m cze stwo Polaków – ich 

prze ladowania, aresztowania i deportacje. 

Do Was wo am! Mieszka cy i obro cy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, 

zdradziecko napadni ci w dniu 17 wrze nia 1939 roku przez sowieckiego agresora. 
STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 

 Wzywam o nierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, 

funkcjonariuszy Policji Pa stwowej, Stra y Wi ziennej i Stra y Granicznej oraz innych 

organów Pa stwa Polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze                 

i Bykowni oraz innych nieznanych dot d miejscach ka ni. 

STA CIE DO APELU! 
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 
 
Przywo uj  ofiary Zbrodni Katy skiej: 

.......................................................................................................................................... , 
(poda  nazw  miejscowo ci lub regionu, z którego pochodzi y ofiary Zbrodni Katy skiej lub imiona                    

i nazwiska ofiar Zbrodni Katy skiej zwi zanych z miejscowo ci  lub regionem) 
którzy po wi cili ycie za woln  i niepodleg  Polsk . 

STA CIE DO APELU! 
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 
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Wzywam polskich wi niów sowieckich katowni na wile skich ukiszkach, 

lwowskich Brygidkach, na moskiewskiej ubiance i Butyrkach, w ucku, Równem, 

Ko omyi, Mi sku oraz w wielu innych wi zieniach NKWD, którzy zostali skrycie 

zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogi ach. 

STA CIE DO APELU! 
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 
 
Do Was wo am! Rodacy deportowani w g b Zwi zku Sowieckiego i tam zabijani 

prac  ponad si y, umieraj cy z g odu, mrozu i chorób, za to, e do ko ca pozostali cie 

wierni Ojczy nie. 

STA CIE DO APELU! 
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 
 

 Do Was zwracam si  potomni! Pochylaj c w zadumie i szacunku g owy, by 

uczci  m cze stwo córek i synów Narodu Polskiego, zachowajcie w swych sercach 

pami  o Ich ofierze z o onej za honor i wolno  Rzeczypospolitej. 

CHWA A BOHATEROM! 
CZE  ICH PAMI CI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229

 

2)  Apel Pami ci z okazji wi ta Narodowego Trzeciego Maja.  
 

 

APEL PAMI CI 
z okazji wi ta Narodowego Trzeciego Maja 

 
 
MIESZKA CY .........................……..........................................................…………........ ! 
                                                                  (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy dzi  do apelu ……………………….......……..................., aby w rocznic  
                                                                   (poda  miejsce odczytania apelu)  
uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja z o y  ho d jej twórcom oraz wszystkim, którzy 

do ko ca bronili jej idea ów.  

Wo am najwierniejszych synów Narodu Polskiego, reformatorów 

Rzeczypospolitej, którzy upadaj c  Ojczyzn  przywracali do dawnej pot gi i chwa y.  

STA CIE DO APELU! 
CZE  ICH PAMI CI!  

 
Wzywam twórców Konstytucji Trzeciego Maja: króla Stanis awa Augusta 

Poniatowskiego, Marsza ka Sejmu Stanis awa Ma achowskiego oraz Ignacego 

Potockiego i Hugo Ko taja. 

Przywo uj  pos ów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili 

pierwsz  w Europie konstytucj .  

Wo am wszystkich rodaków, którzy wówczas podj li trud ratowania Ojczyzny. 

STA CIE DO APELU! 
CZE  ICH PAMI CI!  

 
Wzywam o nierzy ksi cia Józefa Poniatowskiego i genera a Tadeusza 

Ko ciuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stan li w obronie Konstytucji 

Trzeciego Maja. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 
Przywo uj  wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie warto ci 

zawartych w Konstytucji Trzeciego Maja i wcielali w ycie jej przes anie. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM!  
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Do Was zwracam si  potomni! Niech twórcy Konstytucji Trzeciego Maja na 

zawsze pozostan  w naszej pami ci, a majowe warto ci – wolno  i demokracja, 

zapadn  w nasze serca.  

CHWA A BOHATEROM! 
CZE  ICH PAMI CI!  
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3)  Apel Pami ci z okazji rocznicy zako czenia II wojny wiatowej w Europie.  

 
 
 
 

APEL PAMI CI 
z okazji rocznicy zako czenia II wojny wiatowej w Europie 

 
 
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEG O  RZECZYPOSPOLITEJ! 
MIESZKA CY ................................................................................................................. ! 
                                                                 (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy do apelu ………………………………................ , w rocznic  zako czenia  
                                          (poda  miejsce odczytania apelu) 

II wojny wiatowej w Europie, aby przywo a  pami  wszystkich, którzy ofiar  swego 

ycia po wiadczyli, e „Jeszcze Polska nie zgin a”. 

Wzywam bohaterskich o nierzy, którzy w 1939 roku przeciwstawili si  

hitlerowskiej i sowieckiej agresji. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 

 
Wo am o nierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny wiatowej, bohaterów 

Podziemnego Pa stwa Polskiego i powojennego podziemia niepodleg o ciowego, 

którzy do ko ca pozostali wierni idei wolno ci i niepodleg o ci. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 
Przywo uj  .............…............................................................................................ , 

                  (poda  postacie i oddzia y szczególnie wa ne dla regionu)  
którzy walczyli o woln  i niepodleg  Polsk . 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wzywam o nierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy organów pa stwa 

polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze i Bykowni oraz innych 

nieznanych dot d  miejscach ka ni. 

Wo am zg adzonych w hitlerowskich obozach zag ady, stalinowskich agrach oraz 

zam czonych w katowniach Gestapo i NKWD. 

STA CIE DO APELU!  
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 
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Wzywam wszystkich o nierzy koalicji antyhitlerowskiej, przelewaj cych krew      

w walce z totalitaryzmem.  

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
 
Do Was zwracam si  potomni! Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy oddali 

ycie w walce o wolno  Ojczyzny – nie zapomnijcie. Dzi  w pe ni mo emy realizowa  

Ich testament zawieraj cy si  w ha le „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 

 CHWA A BOHATEROM!  
 CZE  ICH PAMI CI! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



233

 
4)  Apel Pami ci Or a Polskiego.  

 
 

 
 

APEL PAMI CI OR A POLSKIEGO 
 
 
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEG O  RZECZYPOSPOLITEJ! 
MIESZKA CY ................................................................................................................. ! 
                                                     (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy do uroczystego apelu .............................................................................. , 
                                                   (poda  miejsce odczytania apelu) 

aby odda  ho d znanym i nieznanym o nierzom polskim tworz cym zr by Pa stwa 

Polskiego i broni cym Jego niepodleg o ci.  

Do Was wo am: m ni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod P owców, 

bohaterowie grunwaldzkiej wiktorii, husarze z pól chwa y Kircholmu i K uszyna, obro cy 

Jasnej Góry oraz zwyci zcy spod Wiednia. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 

 
Wzywam: konfederatów barskich, niez omnych obro ców Konstytucji Trzeciego 

Maja, kosynierów genera a Tadeusza Ko ciuszki, legionistów genera a Jana Henryka 

D browskiego, wiarusów ksi cia Józefa Poniatowskiego, podchor ych – bohaterów 

Nocy Listopadowej, walecznych o nierzy Powstania Listopadowego oraz powsta ców 

styczniowych. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 

 
Wo am id cych szlakiem ku niepodleg o ci: legionistów Józefa Pi sudskiego, 

o nierzy Korpusów Polskich w Rosji i B kitnej Armii genera a Józefa Hallera, 

powsta ców wielkopolskich i l skich, obro ców Kresów Wschodnich i Lwowa, kadetów, 

harcerzy, Strzelców, Sokolich, Dru yniaków oraz m odzie  szkoln  i akademick . 

Przywo uj  legendarnych zwyci zców wojny polsko-bolszewickiej 1919-1921. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
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Wzywam: obro ców Ojczyzny w 1939 roku, o nierzy Polskich Si  Zbrojnych na 

Zachodzie, 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, Podziemnego Pa stwa Polskiego, 

walecznych powsta ców warszawskich oraz bohaterów powojennego podziemia 

niepodleg o ciowego. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 
Do Was wo am bracia marynarze i lotnicy, którzy w bojach na morzu      

i w powietrzu wykuwali cie chwa  polskiej bandery i bia o-czerwonej szachownicy. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A MARYNARZOM I LOTNIKOM! 
 
Wo am wszystkich o nierzy polskich – ofiary sowieckiego i hitlerowskiego 

totalitaryzmu, którzy na O tarzu Ojczyzny z o yli danin  krwi i ycia. 

STA CIE DO APELU!  
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 

 
Wzywam o nierzy ...….......................................................................................... , 

                             (poda  oddzia y szczególnie wa ne dla regionu) 
którzy stan li do walki za Polsk  woln , demokratyczn  i suwerenn . 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 

 
Wzywam wszystkich o nierzy, którzy nie szcz dz c ofiary krwi i ycia w imi  

pokoju oraz walki o prawa cz owieka pe nili s u b  w misjach wojskowych w ró nych 

regionach wiata. 

Wzywam .................................................................................................................. 
                   (poda  imiona i nazwiska o nierzy,  

               którzy polegli podczas pe nienia misji wojskowych poza granicami kraju) 
STA CIE DO APELU! 
POLEGLI W WALCE O POKÓJ! 
 
Rodacy! Niech rozsiane po ca ej Polsce i wiecie znane i bezimienne mogi y 

o nierzy polskich b d  wiadectwem dziedzictwa tradycji i czynów ojców naszych oraz 

naszej pami ci i to samo ci. 

CHWA A BOHATEROM! 
CZE  ICH PAMI CI! 
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5)  Apel Pami ci z okazji rocznicy wybuchu II wojny wiatowej.  
 
 
 

APEL PAMI CI 
z okazji rocznicy wybuchu II wojny wiatowej 

 
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEG O  RZECZYPOSPOLITEJ! 
MIESZKA CY ................................................................................................................. ! 
                                                                 (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy do apelu ………………………………...................... , w rocznic  wybuchu  
                                              (poda  miejsce odczytania apelu) 

II wojny wiatowej, aby przywo a  pami  bohaterów, którzy w 1939 roku oddali ycie 

za Ojczyzn .  

 Wo am o nierzy znad Warty i Bzury, z Westerplatte i Helu, spod M awy  

i z Borów Tucholskich, spod Tomaszowa Lubelskiego i Kocka, u anów spod Krojant  

i Mokrej, obro ców Warszawy, Wizny i Twierdzy Modlin. 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wzywam mieszka ców i obro ców Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej 

zaatakowanych przez sowieckiego agresora, poleg ych na stra nicach granicznych 

Korpusu Ochrony Pogranicza, obro ców Grodna, Lwowa, Wo kowyska, Sarn                 

i Czortkowa oraz o nierzy spod Kodziowców, Jab onia, Szacka i Wytyczna. 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
  

 Przywo uj  policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, m odzie  

akademick , harcerzy oraz wszystkich, którzy tworz c oddzia y samoobrony, trwali                 

w walce, godni i silni mi o ci  do Polski. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 
Do Was wo am, bracia lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach  

w powietrzu oraz na morzu wykuwali cie chwa  bia o-czerwonej szachownicy  

i bandery. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A MARYNARZOM I LOTNIKOM! 
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Wo am o nierzy polskich ze wszystkich frontów II wojny wiatowej, bohaterów 

Podziemnego Pa stwa Polskiego i powojennego podziemia niepodleg o ciowego, 

którzy do ko ca pozostali wierni idei wolno ci i niepodleg o ci. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wo am .......................…........................................................................................., 

           (poda  postacie i oddzia y szczególnie wa ne dla regionu)  
którzy bronili niepodleg o ci Ojczyzny. 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 

 
Do Was wo am! Rodacy i o nierze polscy, którzy w 1939 roku stan li cie do 

walki w obronie Rzeczypospolitej. Marzenia, z którymi szli cie do walki o niepodleg o , 

dzi  realizujemy my – Wasi dumni spadkobiercy. Kolejne pokolenia Polaków czerpi   

z Waszego etosu wzór patriotycznej postawy i oddania Ojczy nie. 

CHWA A BOHATEROM! 
 CZE  ICH PAMI CI! 
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6)  Apel Poleg ych z okazji rocznicy agresji sowieckiej na Polsk .  

 
 
 
 

APEL POLEG YCH 
z okazji rocznicy agresji sowieckiej na Polsk                                                    

 
 

KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEG O  RZECZYPOSPOLITEJ! 
MIESZKA CY  ................................................................................................................ ! 
                                                                 (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy do apelu ……………………………….......................... , w rocznic  agresji  
                                                   (poda  miejsce odczytania apelu) 

sowieckiej na Polsk , aby przywo a  pami  obro ców Ojczyzny oraz cierpienia  

i mier  tysi cy mieszka ców Kresów Wschodnich. 

Wzywam obro ców Pi ska, Baranowicz, uni ca, Czortkowa, Husiatynia, Sarn, 

Tarnopola i Równego oraz pogranicznych rubie y nad Dzisn , Szczar , Niemnem, Pin , 

Prypeci  i Zbruczem, którzy polegli w nierównym boju z sowieckim agresorem. 

Wo am o nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, Samodzielnej Grupy Operacyjnej 

„Polesie”, marynarzy Flotylli Pi skiej, którzy polegli w obronie Ojczyzny na Kresach. 

STA CIE DO APELU! 
POLEGLI NA POLU CHWA Y! 
 
Przywo uj  m odzie  gimnazjaln  i studenck  oraz harcerzy i junaków, którzy 

oddali ycie w obronie rodzinnych miast – Grodna, Wilna i Lwowa. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wzywam o nierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, 

funkcjonariuszy Policji Pa stwowej, Stra y Granicznej, Stra y Wi ziennej i innych 

organów pa stwa polskiego, którzy zostali zamordowani w Katyniu, Charkowie, Twerze 

i Bykowni oraz wielu innych nieznanych miejscach ka ni.  

STA CIE DO APELU! 
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 
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Wo am wi niów sowieckich katowni na wile skich ukiszkach, lwowskich 

Brygidkach, na moskiewskiej ubiance i Butyrkach, w ucku, Równem, Ko omyi, Mi sku 

oraz w wielu innych wi zieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani                 

i pogrzebani w bezimiennych mogi ach. 

STA CIE DO APELU! 
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 
 
Przywo uj  setki tysi cy Polaków deportowanych w g b Zwi zku Sowieckiego               

i tam zabijanych mordercz  prac . 

STA CIE DO APELU! 
CZE  ICH PAMI CI! 

 
Wzywam .............…............................................................................................... , 

              (poda  postacie i oddzia y szczególnie wa ne dla regionu) 
którzy do ko ca pozostali wierni idei wolno ci i niepodleg o ci. 

STA CIE DO APELU!  
CZE  ICH PAMI CI! 
 
Do Was zwracam si  potomni! Pochylcie w alu i zadumie g owy, oddajcie cze   

i honor naszym rodakom, którzy oddali ycie za godne miejsce Rzeczypospolitej w ród 

suwerennych krajów demokratycznego wiata, za nasz  wolno  i prawo do 

stanowienia o przysz o ci. 

CHWA A BOHATEROM! 
CZE  ICH PAMI CI! 
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7)  Apel Pami ci z okazji rocznicy utworzenia Podziemnego Pa stwa Polskiego.  

 
 
 

APEL PAMI CI 
z okazji rocznicy utworzenia Podziemnego Pa stwa Polskiego                            

 
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEG O  RZECZYPOSPOLITEJ! 
MIESZKA CY ................................................................................................................. ! 
                                                                 (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy do apelu …….………………………...................... , w rocznic  utworzenia 
                                             (poda  miejsce odczytania apelu) 

Podziemnego Pa stwa Polskiego, aby przywo a  pami  o nierzy podziemia 

niepodleg o ciowego walcz cych o Ojczyzn  woln , niepodleg  i demokratyczn . 

Do Was wo am! o nierze Wojska Polskiego, bohaterscy obro cy 

Rzeczypospolitej w 1939 roku, którzy stawili cie opór hitlerowskiemu i sowieckiemu 

naje d cy.  

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wzywam o nierzy powrze niowych oddzia ów partyzanckich. Przywo uj  

o nierzy i cz onków S u by Zwyci stwu Polski – pierwszej konspiracyjnej organizacji 

zbrojnej Podziemnego Pa stwa Polskiego, a tak e Zwi zku Walki Zbrojnej, Armii 

Krajowej, Batalionów Ch opskich oraz innych polskich organizacji niepodleg o ciowych. 

Do Was wo am! Dowódcy Podziemnego Pa stwa Polskiego, genera owie: 

W adys awie Sikorski, Michale Karaszewiczu-Tokarzewski, Kazimierzu Sosnkowski, 

Stefanie Grocie-Rowecki, Tadeuszu Borze-Komorowski, Leopoldzie Okulicki- 

-Nied wiadku, Emilu Fieldorfie-Nilu. 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wzywam o nierzy Armii Krajowej z plutonów Zwi zku Odwetu, „Wachlarza”,       

struktur Kedywu i oddzia ów partyzanckich oraz o nierzy – druhów „Szarych 

Szeregów”. Wo am prowadz cych dzia alno  dywersyjn  w fabrykach i na kolei, 

powsta ców warszawskich i cywilnych mieszka ców walcz cej stolicy oraz bohaterów 

operacji „Burza”. 
STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
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Przywo uj  wojskowych i cywilnych konspiratorów tworz cych struktury rz du  

i parlamentu Podziemnego Pa stwa Polskiego, urz dników konspiracyjnej administracji, 

nauczycieli tajnego nauczania, a tak e funkcjonariuszy wykonuj cych okupacyjne 

funkcje w s u bie policji, poczty, kolei i stra y ogniowej tak, aby broni  Polaków.  

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wo am ..............…................................................................................................. , 

             (poda  postacie i oddzia y szczególnie wa ne dla regionu)  
którzy stan li do walki z okupantami. 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 
 
Wzywam ofiary zbrodniczej przemocy i wszystkich rodaków zamordowanych  

w niemieckich obozach koncentracyjnych oraz stalinowskich katowniach i agrach, za to 

e byli Polakami i nie wyrzekli si  swojej Ojczyzny. 

STA CIE DO APELU!  
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 

 
Przywo uj  wszystkich rodaków walcz cych z wrogim systemem w okresie 

powojennym o wolno  i niepodleg o , którzy zostali zamordowani przez 

komunistycznych oprawców. 

STA CIE DO APELU!  
ZGIN LI MIERCI  M CZE SK ! 

 
 

Do Was zwracam si  potomni! Bohaterów, którzy do ko ca pozostali wierni 

Ojczy nie – nie zapomnijcie. Niech Ich postaci i heroiczne czyny utrwalone w historii  

i naszej wiadomo ci b d  dla nas przyk adem mi o ci do Polski. 

CHWA A BOHATEROM! 
CZE  ICH PAMI CI! 
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8)  Niepodleg o ciowy Apel Pami ci.  

 
 
 

NIEPODLEG O CIOWY APEL PAMI CI 
 
 
KOMBATANCI I WETERANI WALK O NIEPODLEG O  RZECZYPOSPOLITEJ! 
MIESZKA CY ................................................................................................................. ! 
                                                                 (poda  nazw  miejscowo ci lub regionu) 

O NIERZE WOJSKA POLSKIEGO! 
RODACY! 

Stajemy dzi  do apelu ......................................................................... , aby uczci   
                                               (poda  miejsce odczytania apelu) 

wszystkich, którzy walczyli o niepodleg o  Rzeczypospolitej Polskiej. 
W dniu 11 listopada 1918 roku odrodzi a si  wolna Polska. Dzisiaj, my          

– spadkobiercy polskiej tradycji niepodleg o ciowej, si gamy do skarbnicy dokona  

naszych walecznych przodków.  

Wo am id cych szlakiem ku niepodleg o ci: konfederatów barskich, kosynierów 

genera a Tadeusza Ko ciuszki, legionistów genera a Jana Henryka D browskiego, 

wiarusów ksi cia Józefa Poniatowskiego, podchor ych – bohaterów Nocy 

Listopadowej oraz powsta ców listopadowych i styczniowych. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 

 

Wzywam: legionistów Józefa Pi sudskiego, o nierzy Korpusów Polskich w Rosji 

oraz B kitnej Armii, powsta ców wielkopolskich i l skich, obro ców Kresów 

Wschodnich i Lwowa, kadetów, harcerzy, Strzelców, Sokolich, Dru yniaków, cz onków 

innych organizacji niepodleg o ciowych oraz m odzie  szkoln  i akademick . 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 

Ciebie wzywam Marsza ku Józefie Pi sudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku 

stan e  na czele odrodzonego Wojska Polskiego.  
Wo am wspó twórców niepodleg ego pa stwa polskiego: Wincentego Witosa, 

Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszy skiego, Ignacego Paderewskiego, Romana 

Dmowskiego oraz genera ów: Józefa Hallera i Józefa Dowbór-Mu nickiego. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
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Wzywam o nierzy, którzy w asn  krwi  i ofiar  ycia wykuwali niepodleg o  

oraz granice II Rzeczypospolitej. 

Wo am obro ców Ojczyzny, którzy w sierpniu 1920 roku dali przyk ad wiatu, jak 

nale y broni  wolno ci i niepodleg o ci.  

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 
 

Przywo uj  bohaterów wrze niowych i pa dziernikowych bojów 1939 roku, 

o nierzy Polskich Si  Zbrojnych na Zachodzie, 1. i 2. Armii Wojska Polskiego oraz 

Podziemnego Pa stwa Polskiego i powojennego podziemia niepodleg o ciowego. 

STA CIE DO APELU! 
CHWA A BOHATEROM! 

 
Wzywam ...................…........................................................................................... 

                   (poda  postacie i oddzia y szczególnie wa ne dla regionu) 
którzy stan li do walki o niepodleg  Polsk . 

STA CIE DO APELU!  
CHWA A BOHATEROM! 

 
Wo am o nierzy polskich, którzy oddali swe ycie w ró nych regionach wiata  

w imi  praw cz owieka i demokracji. 

Przywo uj  ............................................................................................................... 
                  (poda  imiona i nazwiska o nierzy,  

                       którzy polegli podczas pe nienia misji wojskowych poza granicami kraju) 
STA CIE DO APELU! 
POLEGLI W WALCE O POKÓJ! 
 
Do Was zwracam si  potomni! Niech bohaterowie walk o niepodleg o  

Rzeczypospolitej i Ich czyny pozostan  na zawsze w Waszej pami ci, w historii Polski      

i dziejach Narodu Polskiego.  

CHWA A BOHATEROM!  
 CZE  ICH PAMI CI! 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

ILUSTRACJE 
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SPOSÓB MOCOWANIA KIRU NA SZTANDARZE WOJSKOWYM 
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SPOSÓB PRZYKRYCIA TRUMNY FLAG  PA STWOW  RP 

 
 

 
 
 

SPOSÓB UDEKOROWANA URNY WST G   
ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI 
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SPOSÓB UDEKOROWANA TRUMNY FLAG  PA STWOW  RP  

I WST G  ORDERU WOJENNEGO VIRTUTI MILITARI  
ORAZ UMIESZCZENIA CZAPKI ROGATYWKI 

 
 

 
 
 
 

SPOSÓB DEKORACJI TRUMNY FLAG  PA STWOW  RP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fot. 1 Fot. 2 
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Fot. 3 Fot. 4 

Fot. 5 
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SPOSÓB SK ADANIA FLAGI PA STWOWEJ RP UMIESZCZONEJ NA TRUMNIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

Fot. 1 
Fot. 2 

Fot. 3 
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Fot. 4 

Fot. 5 



251

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fot. 6 

Fot. 7a Fot. 7b 
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Fot. 8 

Fot. 9 Fot. 10 
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Fot. 11 Fot. 12 

Fot. 13 
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Fot. 14 

Fot. 15 
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Fot. 16 

Fot. 17 
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Fot. 18 

Fot. 19 Fot. 20 
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Fot. 21 

Fot. 22 
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SPOSÓB EKSPONOWANIA ODZNAKI ODZNACZENIA  
NA PODUSZCE A OBNEJ  
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SPOSÓB TRZYMANIA PODUSZKI A OBNEJ PRZEZ O NIERZA 
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