
Reguramin {'t 4'<P/3
Dyrektora Generalnego Sluiby Wigziennej

z dnia L{ .r..ro"a 2013 r.

rv sprawie cercmonialu Slu2by wigziennej oraz musztry ceremonialnej

Na podstawie art. 33 ust. I pkt 3 ustawy zdniag kwietnia 2010 r. o Sluzbie Wiqziennei
(Dz. U. Nr 79, poz.523,zpo2n. zm.'\  okreSla sig, co nastgpuje:

DZTA\,I

CEREMONIAT, SLUZBY WIEZIENNEJ

Rozdzial 1

zasady i formy organizowania urocrystosci, w tym z asyst4 honororvq
Slu2by Wigziennej

$ 1 .

1. Pododdzial honorowy stuzby wigziennej, zwany dalej ,,kompani4 honorowE,,,
jest wystawiany na polecenie Dyrektora Generalnego Sluzby Wigziennej, zwanego
dalej ,,Dyrektorem Generalnym", przez Centralny Osrodek Szkolenia Stuzby Wigziennej,
zvtany dalej ,,centralnym oSrodkiem", lub oSrodek szkolenia Sluzby Wigziennej , zwany
dalej,,oSrodkiem szkolenia".
2. Kompania honorowa w centralnym oSrodku, oSrodku szkolenia i w pozostalych
jednostkach organizacyjnych Sluzby Wigziennej, zwanych dalej ,jednostkami
organizacyjnymi", moze by6 wystawiana na polecenie kierownika jednostki organizacyjnej,
zwanego dalej ,,kierownikiem jednostki", kt6ry ustala jej sktad i wyposa2enie.
3. ubi6r kompanii honorowej okreslaj4 przepisy dotycz4ce umundurowania.

$ 2 .

1. Poczty sztandarowe Sluzby Wigziennej, zwane dalej ,,pocztami sztandarowymi",
s4 wystawLane przez poszczeg6lne jednostki organizacyjne, na polecenie kierownik6w tych
j edno stek, b 4d2 ich pr zelo2o ny ch.
2. Sklad pocztu sztandarowego ustala kierownik jednostki.
3. Ubi6r i wyposaZenie funkcjonariuszy Sluzby Wigziennej, zwanych dalej
,,funkcjonariuszami", wchodz4cych w sklad pocztu sztandarowego okreSlaj4 przepisy
doty cz4c e umunduro wania.

s3 .
l. Za organizacjg i przebieg uroczystoSci odpowiada organizator uroczystoSci,
kt6ry powinien uzgadniai scenariusz uroczystoSci z kierownikiem jednostki.
2. W przypadku uroczystoSci organizowanych przez Sluzbg Wigziennq opracowuje
sig scenariusz uroczysto5ci organizowanych przez Sluzbg Wigzienn4, kt6rego wz6r stanowi
zalacznlk nr I do resulaminu.

' ' Zmiany tekstu ustawy zostaty ogtoszone w Dz. ll. z 2010 r. Nr 182, poz. L22B i Nr 238, poz. 1,578, z 20Il r. Nr 112, poz. 654
i  Nr  291,  po2.7707 orazz2072 r .po2.664 i951, .



s 4 .

UroczystoSci paristwowe, sluzbowe otaz o charakterze patriotycznyrn i patriotyczno-

religijnym mogE by6 wzbogacone o narracjg.

ss .
1. Podczas uroczystoSci umundurowani funkcjonariusze mog4 stanowic asystg honororvE

na posterunku wystawionym przez Sluzbg Wigziennq , zwanE dalej .,asyst4 honorou'4".
2. W asyScie honorowej mog4 wystgpowac umundurowani przedstarviciele innych forrnacji
lub organizacji.
3. Poczty sztandarowe innych formacji i organizacji mog4 brad udziai rv uroczystoSciach,

za zgodE i po ustalenrach z organizatorem uroczystoSci.

s 6 .

W uroczystoSci moae brai udzial orkiestra, kt6rej repefiuar i sklad ttstala organizator
uroczystoSci w porozutnieniu z kierownikiem jednostki.

Rozdzial2

Podstawowy ceremonial uroczystoSci z udzialem funkcjonariuszy i asysty honorowej

s 7 .

Dyrektor Generalny lub kierownik jednostki wyznacza prowadz4cego uroczystoSt oraz
dow6dc9 uroczystoSci.

$ 8 .

Umiejscowienie asysty honorowej ustala dow6dca uroczystoSci w porozumieniu
z or ganizatorem uro czysto Sci.

se .
l. W zale1no6ci od okoliczno5ci w sklad asysty honorowej moze wchodzid:

1) dow6dca uroczystoSci;
2) orkiestra;
3) dow6dca kompanii honorowej;
4) rozprowadzaj4cy;
5) poczetflagowy;
6) poczet sztandarowy;
l) kompania honorowa;
8) pododdzial;
9) posterunekhonorowy;
i0) warta honorowa;
11) szpaler honorowy;
12) funkcjonariusze do niesienia, w szczeg6lnoSci: wiefc6w, wi4zanek, zniczy,

odznaczef;
13)trEbacz;
14) werblista;
i5) osoby do poslugi religijnej.

2. W przypadku uroczystoSci z udzialem asysty honorowej, ustawia siq jA w miarg
mozliwoSci na prawym skrzydle, w kolejnoSci wystgpowania:

1) orkiestra;
2) dow6dca kompanii honorowej;
3) poczet flagowy (moze stac przy maszcie flagowym);



4) poczet sztandarowy (kompanii honorowej);
5) kompania honorowa;
6) pododdziai;
7) poczetsztandarowy.

3. Dowodca uroczystoSci zajmuie miejsce na Srodku przed frontem szyku pododdziat6w.

$ 10.

Oprawa muzyczna uroczystoSci moZe byc zabezpieczona z wykorzystaniem aparatury
naglaSniajEcej.

$  1 1 .

1. UroczystoSi rczpoczyna zlolenie meldunku przez dow6dc9 uroczystoSci
lub kierownika jednostki najwylszemu rang? przedstawicielowi wladz paf,str.l,owych lub
Siuzby WiEziennej.
2. Osoba przyjmuj4ca meldunek rozpoczyna przegI1d. pododdzial6w podchodz4c
w pierwszej kolejnoSci przed sztandar i staj4c trzy kroki na wprost niego oddaje honor
(w przypadku os6b cywilnych - przez sklon glouy). Nastgpnie dokonuje przegl4du
pododdzial6w poprzez przejScie przed ich frontem. W przypadku wystEpo*u.riu innych
poczt6w sztandarowych - staje przed nimi na wprost i oddaje honor.
3. Po dokonaniu przegl4du podchodzi przed, trybunq honorow4 i wita
sig z funkcjonariuszami: ,,Czolem funkcjonariusze". Funkcjonariusze odpowiadaj4:
,,Czolem panie ministrze" (odpowiednio: generale, dyrektorze, kornendancie, itp.).

$  12.

1. Po zaproszeniu goSci na trybunE honorow4 wprowadza sig
do podniesienia flagi paristwowej na maszt. w przypadku braku mozliwosci
paristwowej nale?y odegrad hymn pahstwowy.
2. Po wci4gnigciu flagi pahstwowej i odegraniu hymnu nastgpuje kr6tkie
organizatora uroczystoSc i.

$  13.

poczet flagowy
wci4gnigcia flagi

przywitanie przez

Po przeprowadzeniu czynnoSci przewrdzianych dla poszczeg6lnych uroczystoSci (wrgczenie
odznaczen, nominacji itp.), nastgpuj4 przem6wienia okolicznoSciowe, zgodnie
z zasadami preceden cj i.

$  14.

W trakcie uroczystoSci mog4 byi przeprowadzone apele pamigci lub apele poleglych,
wrgczanie wyr6zniet'r i awans6w, odslonigcia pomnik6w lub tablic pami4tkowych.

$ ls.

1. Podczas szczeg6lnie waznych uroczystoSci mole sig odbyi defilada pododdzial6w.
Do defilady pododdzialy maszeruj4 na komendg dow6dcy uroczystoSci: ,,Pododdzialy -
BACZNosc", ,,Do defilady, w 

-ugrupowanie 
,nu.rro*., kierunek * piu*o (lewo)

MASZEROWAC",,,Pododdzialy - SPOCZNIJ',.
2. Na czele defilady staje dow6dca uroczystoSci. Asysta honorowa ustawia
siE w kolejnoSci okeslonej w $ 9 ust. 2. Dow6dca uroczystoSci po dojSciu do trybuny
honorowej staje przed trybunq i melduje najwyLszemu rang4 przedstawicielowi wladz
paristwowych lub Siuzby Wigziennej pododdzialy do defilady, zajmuje miejsce przed trybun4
i uczestniczy w przyjgciu defilady.
3. Orkiestra staje z boku przed trybun4 honorow4 i gra marsza dla defiluj4cych
pododdzial6w. Po przejSciu pododdzial6w, orkiestra defiluje na koflcu. Po jej pri".lSciu



dow6dca uroczystoSci melduje najwyzszemu rang4 przedstawicielowi wladz pafrstwowych
lub S luzby Wi gziennej zakoiczenie uroczysto Sci.
4. W przypadku uroczystoSci niekofrczEcych sig defilad4, dow6dca uroczystoSci melduje,
przed calym ugrupowaniem pododdzial6w, najv,rylszemu rang4 przedstarvicielowi wladz
paristwowych lub Sluzby WiEziennej zakonczeme uroczystoSci.
5. Po odejSciu z rejonu goSci honorowych, dow6dca uroczystoSci wydaje komendy
do odprowadzenia asysty honorowej.
6. Po odejSciu asysty honorowej, na komendg dowodcy uroczystoSci: ,,Pododdzialy
w nakazany rejon - ODMASZEROWAC", ,,Pododdzialy - SPOCZNIJ" - pododdzialy udaj4
sig z miejsca uroczystoSci u, .vqvznaczone miejsca.

Rozdzial3

Udzial funkcjonariuszy i asysty honorowej w uroczystoSciach paiisfwowych,
samorz4dowych, o charakterze patriotycznym i patriotyczno - religijnym

UROCZYSTOSCI PANSTWOWE

$ 16.

Asysta honorowa moze uczestntczy6 w uroczystoSciach organizowanych
w szczeg6lnoSci przez: Kancelarig Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarig Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarig Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarig Prezesa
Rady Ministr6w, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo SprawiedliwoSci oraz inne
ministerstwa i urzgdy centralne.

$ 17.

Szczeg6ty udzialu asysty honorowej uzgadnia sig z organrzatorem uroczystoSci.

$ 18.

Scenariusz i przebieg uroczystoSci jest opracowywany przez organizatora uroczystoSci
z odpowiednim uwzglgdnieniem regulaminu lub ,,Ceremoniatu Wojskowego Sil Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej ".

UROCZYSTOSCI SAMORZADOWE

$ le.

W uroczystoSciach samorz4do!\rych organizowanych przez organy samorz4du terytorialnego,
moze uczestniczy6 asysta honorowa.

$ 20.

Zasady udzialu w tych uroczystoSciach asysty honorowej, a takae scenariusz uroczystoSci,
jej przebieg oraz udzial SluZby Wigziennej s4 ustalane z organizatorem i wlaSciwym
kierownikiem i ednostki.

UROCZYSTOSCI O CHARAKTERZE PATRIOTYCZNYM

$ 21.

W uroczystoSciach o charakterze patriotycznym mo?e brac udzial asysta honorowa Sluzby
Wigziennej. UroczystoSci mog4 byd organizowane z okazji rocznic wydarzen historycznych,
bqdLinnych, maj4cych szczeg6lne zstaczenie dla paristwa lub regionu.



$ 22.

Organizatorami uroczystoSci mog4 by6 w szczeg6lnoSci wladze pairstwowe
i urzgdy centralne, wladze administracyjne i samorzqdowe, Slu2ba WiEzienna
lub organiz acj e pozan4dowe.

UROCZYSTOSCI O CHARAKTERZE PATI{IOTYCZNO - RELIGIJNYM

$ 23.

W obrz4dku sakralnym moze brac udzial asysta honorowa.

$ 24.

Udzial, zachowanie sig funkcjonariuszy i asysty honorowej w obrz4dku sakralnym uzgadnia
sig z przedstawicielami koSciol6w i zwi4zk6w wyznaniowych prowadz4cych uroczystoS6.

$ 2s.

1. Umundurowani funkcj onariusze podczas obrz4dku sakralne go :
1) zdejmuj4 nakrycia gloury;
2) przyjmuj4 postawg zasadntczE frontem do wchodz4cych i wychodz4cych poczt6w

sztandarowych;
3) przyjmuj4postawg zasadnicz4 w czasie, gdy wierni klgcz4.

2. W nakryciu glowy wystgpuje: dow6dca, poczet sztandarowy, pododdzial honorowy.
posterunek honorowy, warta honorowa.

SKI,ADANIE WIENCOW I WIAZANEK

s 26.

1. Ceremonia zlozenia wiet'rc6w i wi4zanek jest jednym z element6w uroczystoSci
o charakterze pafstwowym lub patriotyczno-religijnym, w szczeg6lnoSci w przypadku apeli
pamigci, apeli poleglych, odslonigcia pomnika, tablicy pami4tkowej i innych miejsc pamigci
narodowej oraz oroczystych odpraw, warl i uroczystej zmiany posterunku honorowego.
UroczystoSc zLolenra wiefc6w i wi4zanek w miejscu pamiEci narodowej moze odbywa6
sig przy udziale asysty honorowej, zgodnie z zasadami jej uczestnictwa w uroczystoSciach
o charakterze paf stwo wym lub p atrioty czno -re li g ij nym.
2. Ustalaj4c kolejnoS6 delegacji, organizator uroczystoSci kieruje sig zasadami precedencji.
3. Ze wzglgdu na rodzaj i charakter uroczystoSci dopuszcza sig mo2liwoS6 udzielenia
pi erwszef stwa de le ga cji szczeg6lnie zwi4zanej z obchodzonq uro cz ysto sci?.

ODSI,ANIANIE POMNIKOW I TABLIC PAMIATKOWYCH

$ 27.

Odslonigcie pomnik6w, tablic pamiqtkowych i innych miejsc pamigci narodowej mo1e
odbywad sig przy udziale asysty honorowej zgodnie z zasadami jej uczestnictwa
w uroczysto 5c i ach o charakter ze paftiotyczno -rel i g ij nym.

$ 28.

Spos6b okrycia pomnika lub tablicy pamiqtkowej przed odsionigciem uzale1niony
jest od mozliwoSci organizacyjnych i technicznych. NajczEsciej stosowane jest przepasanie
odslanianego obiektu wstgg4 lub szarf4 bialo-czerwon4, kt6r4 przymocowuje sig w g6rnym



prawym rogu pomnika lub tablicy parni4tkowej i przeciEga skoSnie do jego dolnego lewego
rogu.

$ 2e.

W chwili odslonigcia, wstggQ lub szarfg zwalnia sig z dolnego rogu lub przecinano2yczkamr.

$ 30.

UroczystoSd odbywa siQ zgodnie z opracowanym scenariuszenr przy uwzglgdnieniu
wybranych element6w opisanych w rozdziale 2.

$  31 .

Jeaeli przewidywane jest poSwigcenie obiektu, nastgpuje ono zgodnie z ustalonym
obrz4dkiem, po jego odslonigciu. Po poSwigceniu nastgpqe zlo2enie wiefc6w lub wiqzanek.

UDZ,IA\, ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOSCIACH POZA GRANICAMI
PANSTWA

$ 32.

Asysta honorowa Sluzby Wigziennej mohe uczestniczyi w uroczystoSciach organizowanych
w szczegolnoSci przez'. Kancelarig Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, KancelariE Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarig Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarig Prezesa
Rady Ministr6w, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo SprawiedliwoSci, Ambasadg
Rzeczypo spo litej Pol skiej oraz Konsulat Rzeczy pospolitej Po lskiej .

$ 33.

Organizowanie uroczystoSci poza granicami panstwa powinno sig odbywai
we wsp6lpracy zwlaSciwymi polskimi plac6wkami dyplomatycznymi.

$ 34.

Przy przygotowaniu i organizowaniu uroczystoSci nale?y kierowa6 siE zasad4 poszanowania
praw, zwyczajow, religii i tradycji region6w, w kt6rych uroczystoSci bgd4 sig odbywai.

$ 3s.

W przypadku, gdy uroczysto66 ma charakter migdzynarodowy, a jej organizatorem
jest inne panstwo, dopuszczalne jest przyjgcie przez asystg honorow4 rozwi4zan
ceremonialnych organizatora, przy czym nie mog4 by6 one sptzeczne z obowr4zuj4cymi
w Sluzbie WiEziennej regulaminami i innymi aktami prawnymi.

Rozdzial4

Udzial funkcjonariuszy i asysty honorowej w uroczystoSciach slu2bowych

UROCZYSTE WRBCZANIE SZTANDARU JEDNOSTCE ORGANIZACYJNBJ

$ 36.

UroczystoS6 wrgczania sztandaru jednostce organizacyjnej organizuje sig w miarg mozliwoSci
na placu apelowym lub w porozumieniu z wladzami administracji publicznej - w innym



reprezentacyjnytt't miejscu w miejscowo5ci, w kt6rej dana jednostka organizacyjna
ma siedzibg.

$ 37.

UroczystoSi moze byi poprzedzona naboZeflstwem z okazji wrgczenia sztandaru jednostce
or ganizacyjnej, podczas kt6rego moze nast4pic poSwigcenie sztandaru.

$ 38.

W uroczystoSci opr6cz kadry jednostki organizacyjnej mog4 bra6 udzial:
1) przedstawiciele wladz panstr.vowych, administracl,jnych i samorzEdowych;
2) fundatorzy sztandaru;
3) przedstawiciele Sluzby Wigziennej;
4) poczty sztandarowe innych jednostek organizacyjnych i formacji;
5) osoby duchowne;
6) przedstawiciele innych sluzb i organizacji;
7) inne osoby zaproszone.

$ 3e.

RozwiniEty sztandar wyklada sig w wyeksponowanym miejscu. Obok niego wyklada siq
paramenty liturgiczne, mlotek do wbijania gwoLdzi honorowych, akt ufundowania sztandaru
i ksiggg pami4tkow4.

$ 40.

Po wyst4pieniu kierownika jednostki nastgpuje odczytanie aktu ufundowania sztandaru.

$  4 1 .

Gdy w uroczystoSci uczestnicz4 osoby duchowne, a w trakcie nabozeflstwa nie nast4pilo
poSwigcenie sztandaru, nastgpuje jego poSwiqcenie.

$ 42.

Odczytanie aktu nadania sztandaru nastgpuje w miejscu jego wrgczania.

$ 43.

Wrgczenie sztandaru odbywa sig w spos6b nastgpuj4cy:
i) goScie honorowi i przedstawiciele fundator6w, zgodnie z ustalon4 kolejnoSci4,

podchodz4 do przygotowanego, umocowanego na drzewcu sztandaru i wbijaj4
w drzewce gwoLdzie honorowe (pami4tkowe);

2) poczet sztandarowy wystgpuj e przed trybung honorow4;
3) przedstawiciele fundator6w b4d2 inna .vqiznaczona osoba podnosi sztandar

do pozycji pionowej i przekazuje go osobie wrgczaj4cej;
4) vngczal1cy przejmuje sztandar. staje na wprost kierownika jednostki

i wyglasza formulg: ,,Wrgczam ..." (podaje peln4 nazwQ jednostki organizacyjnej
otrzymuj4cej sztandar) ,,sztandar ufundowany przez ..." (fundator6w wymienionych
w akcie nadania). Nastgpnie pochyla sztandar przed kierownikiem jednostki, kt6ry
przyklgka na prawe kolano i caluje plat sztandaru, po czym wstaje i odbiera sztandar
z rEk wr gezaj4ce go odpo wiadaj qc :,, Ku chwale Oj czy zny" .



$ 44.

Przepty sztandar jest prezentowany przez kierownika jednostki funkcjonariuszom jednostki
poprzez pochylenie go w prawE, a nastgpnie w lew4 strong.

$ 4s.

Kierownik jednostki podchodzi ze sztandarem
przyklgka na prawe kolano, a kierownik jednostki
caluje plat sztandaru, wstaje i przejmuje sztandar.

do pocztu sztandarowego, sztandarowy
pochyla przed nim sztandar. Sztandarowy

$ 46.

1. Na komendg dow6dcy uroczystoSci:.,,Pododdzialy - BACZNOSC", ,,Na prawo - PATRZ",
,,Poczet sztandarowy - BACZNOSC", ,,Do prezentacji sztandaru * MARSZ", poczet
sztandarowy wykonuje zwrot, a nastgpnie maszerujqc od lewego skrzydla pododdzial6u,
prezentuje sztandar funkcjonariuszom jednostki organizacyjnej i zajmuje wyznaczone
miejsce.
2. Zgodnie zzasadq precedencji dopuszcza sig wygloszenie okolicznoSciowych przem6rvien.
3. Po zakonczeniu uroczystoSci poczet sztandarowy, po stosownej komendzie, pierwszy
opuszcza m iej sce uroczystoSci.

UROCZYSTE POZEGNANIE I PRZEKAZANIE SZTANDARU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

$ 47.

UroczystoSi pozegnania r przekazanra sztandaru jednostki organtzacyjnej organizuje
sig w przypadku jej likwidacji lub ponownego nadania sztandaru. UroczystoSc odbywa
sig w miarg mo2liwoSci w siedzibie jednostki organizacyjnej.

$ 48.

W uroczystoSci uczestniczy kadra j ednostki organizacyj nej or az poczet sztandarowy.

s 4e.

W uroczystoSci opr6c z kadry j ednostki or ganizacyjnej mog4 brai udzial :
1) przedstawiciele wladz paristwowych, administracyjnych i samorz4dowych;
2) przedstawiciele fundator6w sztandaru;
3) funkcjonariusze;
4) pocrty sztandarowe innych jednostek organizacyjnych i formacji;
5) osoby duchowne;
6) przedstawiciele wsp6lpracuj4cych sluzb i innych organizacji;
7\ inne osoby.

UroczystoSi przeprowadza sig zgodnie
uroczystoSci opisanymi w rczdziale 2.

Na wstgpie uroczystoSci nastgpuje
likwidacji jednostki organizacyjnej

$ s0.

z wybranymi elementami podstawowego ceremonialu

$ s l .

przem6wienie kierownika jednostki. W przypadku
nastgpuje odczltanie zarzqdzenia Ministra



SprawiedliwoSci w sprawie zniesienia jednostki organizacyjnej. W dalszej kolejnoSci mog4
nast4pi6 przem6wienia okolicznoSciowe zaproszonych goSci.

$ s2.

Przekazanie (pozegnanie) sztandaru odbywa sig w spos6b nastgpuj4cy, w przypadku:
1 ) poZegnania sztandaru przez delegacj g funkcj onariuszy j ednostki organizacyj nej :

a) dow6dca uroczystoSci podaje komendg do wyst4pienia pocztu sztandarowego,
b) poczet wystgpuje naryZ.naczone miejsce i zatrzymuje siq frontem do pododdzialu,
c) sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt,,Prezentuj",
d) dow6dca uroczystoSci podaje komendg do wyst4pienia delegacji funkcjonariuszy

jednostki organizacyjnej Zegnaj4cej sztandar: ,,Delegacja funkcjonariuszy,
do poZegnania sztandaru - MARSZ",

e) delegacja wystgpuje z szyku, maszeruje do sztandaru r zatrzymuje siE przed nim,
0 sztandarowy pochyla sztandar, funkcjonariusz stoj4cy w Srodku delegacji klgka

na prawe kolano, caluje plat sztandaru, a nastgpnie wstaje.
g) sztandarowy wykonuje chwyt,,Na ramig",
h) dow6dca uroczystoSci podaje komendg do wst4pienia delegacji do szyku;

2) poZegnania sztandaru przez kierownika j ednostki :
a) kierownik jednostki staje przed sztandarem i oddaje honory, sztandarowy pocl-ryla

sztandar,
b) kierownik jednostki klgka na prawe kolano, caluje plat sztandaru. Nastgpnie

wstaje, przejmuje sztandar od sztandarowego, dokonuje prezentacji sztandaru
pochylaj4c go w prawo i w lewo, a nastgpnie przekazule sztandar sztandarowemu.

c) sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt,,Prezentuj",
d) kierownik jednostki powraca na swoje miejsce, a dow6dca uroczystoSci podaje

komendg do pozegnalnego przemarszu pocztu sztandarowego: ,,Poezet
sztandarowy - BACZNOSC", ,,Do pozegnania sztandaru - MARSZ",

e) poczet maszeruje na lewe skrzydlo ugrupowania pododdzial6w, nastgpnie
nie przerywaj4c marszu przechodzi przedjego frontem i po minigciu pododdziatow
maszeruje, a nastgpnie zajmuje .vqvznaczone miejsce;

3) przekazama sztandaru do Centralnego ZarzEdu: Dyrektor Generalny lub .vqyznaczony
przez niego funkcjonariusz przejmuje sztandar od pocztu sztandarowego jednostki
organizacyjnej przekazujqcej i przekazuje pocztowi sztandarowemu Centralnego
Zarz4du.

$ s3.

Jezeli jednostka organizacyjna otrzymuje nowy srtandar, to uroczysto5i nadania sztandaru
naleLy p opr ze dzic poze g naniem dotychczas owe go sztandaru.

SLUBOWANIE FUNKCJONARIU SZY

$ s4.

1. Slubowanie funkcjonariuszy odbywa sig w spos6b uroczysty w wyznaczonym miejscu
j edno stki or ganizacyjnej z widoc zny m godlem Rzec zypo spo I itej Po lskiej .
2. Slubowanie przyjmuje od funkcjonariusza kierownik jednostki, a w przypadku jego
nieobecnoSci osoba go zastgpujqca.

$ ss.

1. CeremoniE Slubowania prowadzi wyznaczony przez kierownika jednostki funkcjonariusz,
zwany dalej,,prow adz4cym Slubowanie".
2. W ceremonii Slubowania powinien uczestnicry(, bezpoSredni przeloaony funkcjonariusza
skladaj Ecego Slubowani e.



3. Przed rozpoczgciem uroczystoSci funkcjonariusz skladaj4cy Slubowanie ustawia siq
frontem do symboli pafrstwowych.
4. Rozpoczynaj4c ceremonig, prou'adz4cy Slubowanie sklada meldunek kierownikou,i
jednostki oruz przedstawia funkcjonariusza skladajqcego Slubowanie. Obecni w czasie
meldunku przyjmujE postawg zasadnicz1. Po odebraniu meldunku przyjmuj4cy Slubowanie
wyj aSnia szcze 96 lne znaczenie aktu Slubowania.
5. Na komendg prowadz4cego Slubowanie: ,,Do Slubowania", wszyscy obecni przyjmuiq
postawg zasadnicz4, a funkcjonariusz skladaj4cy Slubowanie unosi praw4 dlofl, z palcarni
zlolonymrjak do salutowania, na wysokoS6 oczu.
6. Prowadzqcy Slubowanie odczytuje rotg Slubowania, kt6r4 funkcjonariusz skladaj4cy
Slubowanie gloSno i wyraZnie powtarza.
7. Po odczytaniu roty Slubowania, na komendg prowadz4cego: ,,Po Slubowaniu".
funkcjonariusz sktadaj4cy Slubowanie opuszaza rgkg i przyjmujg postawg swobodn4.
Postawg swobodn4 przyjmuj4 takZe pozostale osoby.
8. Po zloaeniu Slubowania funkcjonariusz skladaj4cy Slubowanie podpisuje formularz aktu
Slubowania.

$ s6.

Akt Slubowaniawl1cza sig do akt osobowych funkcjonariusza,

UROCZYSTE PRZEKAZANIE STANOWISKA
KIEROWNIKA JEDNOSTKI

$ s7.

1. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika jednostki, w jednostce organizacyjnej
moze nast4p i6 uro czyste pr zekazanie stanowi ska kiero wnika j edno stki.
2. Przekazanie i objgcie stanowiska powinno sig odbywac w miarg moziiwoSci na placu
jednostki, b4d2w sali odpraw tej jednostki.

$ s8.

1. W uroczystoSci, oprocz przekazuj4cego i obejmuj4cego obowi4zki, bierze udzial
przelo2ony kierownika jednostki lub wyzszy przelohony, Wzflaczeni funkcjonariusze oraz
pracownicy Sluzby Wigziennej, zwani dalej ,,pracownikami". W uroczysto5ci mog4 bra6
r6wnieZ udzial inne osoby.
2. Czynno5ci przekazujEcego, w przypadku jego nieobecnoSci, wykonuje zastgpuj4cy go
funkcjonariusz.

s se.

Do udzialu w uroczystoSci .vqtznacza siQ asystg honorow4 ze sztandarem jednostki

organizacyjnej.

$ 60.

Przekazanie i objgcie stanowiska rozpoczyna sig od zlohenia meldunku przybylemu
przelozone mu przez przekazuj 4ce go.

$  61 .

Po meldunku odczytuje sig rozkaz personalny w sprawie odwolania ze stanowiska
dotychczasowego kierownika jednostki, a nastgpnie rozkaz personalny
w sprawie powolania na stanowisko nowego kierownika jednostki.



$ 62.

Przelolony dzigkuje dotychczasowemu kierownikowi jednostki za slu2bg, przedstawia
nowego kierownika jednostki i kr6tko charakteryzuje przebieg jego sluzby.

s 63.

Po zakoficzeniu uroczystoSci, dow6dca uroczystoSci podaje komendy do odprowadzenia
sztandaru oraz rozejScia si g kadry j ednostki organizacyj nej.

$ 64.

W zale2noSci od moZliwoSci realizacji uroczystoSci w danej jednostce organizacyjnej.
oraz w innych uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sig inny spos6b przekazanta
obowi4zk6w.

UROCZYSTA INAUGURACJA T ZAKONCZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO

s 6s.

Uroczysta inauguracja lub zakonczenie szkolenia zawodowego organizowane
jest w .vqYznaczonym miejscu w centralnym oSrodku, oSrodku szkolenia lub innym
..vqyznaczotym miejscu.

$ 66.

UroczystoSi prowadzi funkcjonariusz 'vqyznaczony przez komendanta centralnego oSrodka
albo komendanta oSrodka szkolenia, zwanego dalej ,,komendantem".

$ 67.

1. Na uroczystoS(, moLna zaprosid w szczegolnoSci: przelolonych, przedstawicieli wladz
pafrstwowych i samorz4dowych, przedstawicieli stuzb mundurowych oruz inne osoby.
2. UroczystoS6 moze zostad zorganizowanaprzy wsp6ludziale asysty honorowej.

$ 68.

W uroczystoSci, w miarg mozliwoSci bierze udzial, kadra dydaktyczna jednostki
organizacyjnej, w kt6rej odbywa sig szkolenie.

$ 6e.

UroczystoSi inauguracji lub zakonczenra szkolenia zawodowego rozpoczyna
siQ od zlo2enia meldunku najwyzszemu rangE przedstawicielowi wladz paristwowych
lub Sluzby Wigziennej. Po przegl4dzie pododdzialow, nastgpuje przywitanie sluchaczy.

$ 70.

Po zaproszeniu goSci na trybung honorow4 wprowadza sig poczet flagowy
do podniesienia flagi pafrstwowej na maszt. W trakcie podniesienia flagi paristwowej
odgrywany jest hymn paristwowy. W przypadku braku mo2liwoSci podniesienia flagi
paristwowej nale2y odegrai hymn paristwowy.

$  71 .

Podczas inauguracji szkolenia zawodowego komendant przedstawia sluchaczom kadrg
dydaktycznE, cele i zadania szkolenia zawodowego oraz bezpoSrednichprzeLolonych.



$ 72.

Podczas uroczysto6ci zakohczenia szkolenia zawodowego odczytywane s4 zarzqdzenia,
rozkazy, wyr6znienia oraz wrQczane sq sluchaczom, w szczeg6lnoSci dokumenty
poSwiadczaj4ce ukofczenie szkolenia.

Na zakoirczenle uroczystoSci dopuszcza sig wygloszenie okolicznoSciowych przem6wiefl
zgodnie z zasadami precedencji, a nastgpnie dow6dca uroczystoSci podaje komendy
do odprowadzenia sztandaru, a nastgpnie dow6dcom pododdzialtiw do odprowadzenia
sluchaczv na wvznaczone mieisca.

PROMOCJA NA PIERWSZY STOPIEN OFICERSKI

Wrgczenia dokument6w dokonuje
Jezeli w uroczystoSci bierze udzial
dokument6w prymusowi szkolenia.

Promocja na pierwszy stopieri oficerski
lub innym Wznaczonl'm miejscu.

Miejsce promocji wyposaza sig
do mianowania absolwent6w, trybung
promocyjnq.

$ 73.

komendant lub inna
ich przelozony nroze

s 74.

$77.

w masrt do
dla goSci oraz st6l

$ 78.

$ 7s.

odbywa sig w centralnym oSrodku, oSrodku szkolenia

$ 76.

.vqyznaczona osoba.
on dokonai wrEczenia

flagi pafrstwowej, podest
wylozony suknem na szablg

Na uroczystoSc zaprasza sig przedstawicieli wtadz panstwowych i samorz4dowych,
sluzb mundurowych oraz inne osoby.

Uroczystego promowania funkcjonariuszy na pierwszy stopief oficerski dokonuje Dyrektor
Generalny, b4d2 w uzasadnionych przypadkach -jego zastgpca.

$ 7e.

Po wprowadzeniu na plac orkiestry, kompanii honorowej wraz z pocztami, pododdzial6w
promowanych absolwent6w, dow6dca uroczystoSci sklada meldunek najwyzszemu rangE
przedstawic i elowi wladz paristwowych lub StuZby Wi gziennej .

$ 80.

Promocja na pierwszy stopieri oficerski odbywa sig w nastgpuj4cej kolejnoSci:
1) odczytanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o mianowaniu

absolwent6w na stopieri podporuc znika;
2) wyprowadzenie pocztu sztandarowego i trgbaczy przed front szyku pododdzial6w

na komendy dowodcy uroczystoSci: ,,Pododdzialy - BACZNOSC", ,,Na prawo (lewo) -

PATRZ", ,,Poczet sztandarowy i trgbacze - BACZNOSC", ,,Przed front szyku -



MARSZ"' Na tg komendE poczet sztandarowy maszeruje przed frontem pododdzial6w
i ustawia sig na lewym skaju podestu, bokiem do pododdzialow. Trgbacze wystgpuj4
z ugrupowania orkiestry i maszerujq w stronq prawej kawgdzi podestu i 

'.t"jq

przy podeScie bokiem do pododdzial6w:
3) podanie przez kotnendanta szabli promocyjnej promuj4cemu i wst4pienie promuj4cego

na podest;
4) pododdzialy do p_romocji i.yygtgpuj4 na komendy dow6dcy uroczystoSci: ,.podod dzialyabsolwent6w - BACZNosc", na wprost - MARSZ,,. po podejsciu pododdzial6w

dow6dca 
:f:":):rros:i 

podaje komendy: .,pododdzialami 
- 

do promocji
MASZEROWAC,', pododdzialy _ SpOCZNI},,;

5) po kornendzie ,.SPoCZNIJ", dow6dca pododdzialu, w kt6rego ugrupowaniu znajduje
sig prymus szkolenia zawodowego, robi wykrok pl*a" noga w prawo,
z iednoczesnym zwrotem w lewo i podaje komendy ata ptaoai zialul.,,pododdzial -
BACZNosc", ,,prymus szkoleniu ,u*oio*ego oficer6w, podporucznik ......... - DoPRoMoC'rI"' Prymus podchodzi do podestu, przyklEka na nim na prawe kolano.Promuj4cy staje przed nim i wypowiada 

^ 
formulg: ,,w imieniu prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej mianujg. eaniq/nana podporucznikiem Sluzby wigziennej,,,
nastgpnie staje przed nim i dotyka pi6rem szauii lewego ramienia -iuno*urr"!o.
Prymus wstaje na podest, przyjmuje postawg zasadnicz4, w tym czasie promui4cy
ptzeklada szablg do lewej dloni i podaje praw4 dlofl prymusowi ze slowami: ,,GratulujgPanie/Pani poruczniku/porucznik". Prymus podaje praw4 dlori do uScisku i odpowiada:
,,Ku chwale Ojczyzny", po czym schodzi , poa"riui

6) pozostali funkcjonariusze podchodz4 do promocji wedlug kolejnosci ustawienia
na komendy: ,,Do - PROMOCJI". Na tg komendg funkcjonariirr" sr"r"gami maszerujq
do podestu, na kt6rym przyklgkajq na prawe kolano. promuj4cy staje przed nimii wypowiada formulg: ,,w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej mianujg
Pan6w (Panie) podporucznikami_sluzby wigziennej". Ki;ruja; siE w lew4 strong stajeprzed kazdym z nich i dotyka pi6rem szabli lewego 

'ramienia 
mianowanych.

Mianowany wstaje na podest do postawy zasadniczej, w tym czasie promui4cy
przeklada szablg do lewej dloni i podije jemu praw4 dlori ze slowami: ,,Gratulujg panie
poruczniku". Mianowany podaje praw4 dlot'r do uScisku i odpowiala: ,,Ku chwale
Ojczyzny";

7) po tnianowaniu calego szeregu funkcjonariuszy dow6dca pododdziaiu podaje komendq:
,,Do - PRoMocJI". Na zapowiedz komendy ,,Do" - ,r.r.g stojacy na podescie
wykonuje zwrot odpowiednio w prawo (w lewo), a po komeidziei ,,pnovocJl,, _
szereg schodzi z podestu, maszeruje na koniec szyku pododdzial,r. Nur,gpny szereg
podchodzi do podestu. promowani, ktorzy powr6ciii do szyku zdejmuja patk;
zaslaniajqce szlify oficerskie na mundurach;

8) ostatni szereg schodzi z podestu na komendg dow6dcy pododdzialu:
,,PO PROMOCJI";

9) dow6dca pododdzialu, w kt6rym zakohczono promowanie, podaje komendg
,,Pododdzial - S POCZNIJ".

s 81.

fo zakoiczeniu promocji absolwent6w, promujqcy przekazuje szablg komendantowi,
kt6ry odkiad a j4 nahonorowe miei sce.

$ 82.

1. Dow6dca uroczystosci podaje komendg: ,,pododdzialy -BACZNOSC,', ,,prymus szkolenia
zawodowego oficer6w - podporucznik ..._.........., do wrgczenia wyrolnieri-_ WyST.Ap,,,
,,Pododdzialy - SPoCZNIJ". Po tej komendzie prymus wystgpuje przed, front podod dzialow.
Wrgczane sE mu nagrody i wyr6znienia.



2. W przypadku otrzymania szabli prymus przyjmuje jq obur4cz, wysuwa
j4 z pochwy na dlugoSi kaftusza (ok. 30 cm), unosi do ust i caluje glownig szabli. Nastgpnie
wsuwa j4 do pochrvy i przeklada do lewej rgki.
3. Po otrzymaniu nagr6d i wyrdznief prymus wraca do szyku po komendzie dowodcy
uroczystoSci: _.,Prymus do szyku - WSTAP".

$ 83.

Nastgpnie, dow6dca uroczystoSci podaje komendy do wst4pienia do szyku pocztn
sztandarowego i trqbaczy: ,,Pododdzialy - BACZNOSC", ,,Na lewo (prawo) - PATRZ",
,,Poczet sztandarowy r trgbacze - BACZNOSC", ,,Do szyku - WST,4P". Po tej komendzie
poczet sztandarowy rtrgbacze wykonuj4 zwrot i maszeruj4 na swoje miejsce w ugrupowaniu.
Poczet sztandarowy maszeruj e przed frontem szyku pododdzial6w.

$ 84.

Po wst4pieniu pocztu sztandarowego i .tr.Ebaczy dow6dca uroczystoSci podaje komendq:
,,Pododdzialy absolwent6w - BACZNOSC", ..W tyl - ZWROT", ,.Na wprost - MARSZ".
Po tych komendach pododdzialy absolwent6w maszerujq na Wznaczone miejsce, po cz),m
wykonuj4 komendg dow6dcy uroczystoSci: ,,W tyl - ZWROT".

s 8s.

Pozostala czESc uroczystoSci odbywa sig zgodnie z ceremonialem opisanym
w rozdziale2-

$ 86.

W trakcie uroczystoSci promocji dopuszczalny jest pokaz musztry paradnej oraz skladanie
gratulacj i promowanym.

UROCZYSTOSCI POGRZEBOWE
PRZY UDZIALE ASYSTY HONOROWEJ

$ 87.

1. Asystg honorow4 molnawyznaczyc na ceremonie pogrzebowe zmarlych:
1 ) przedstawicieli wladz paristwowych;
2) funkcjonariuszy i pracownik6w;
3) byiych funkcjonariuszy i pracownik6w;
4) innych osob.

2. UroczystoSci poprzedzone sQ rozpoznaniem w miejscu uroczystoSci, poch6wku
i odprowadzenia zwlok.

$ 88.

Asystg honorow4 spoSr6d funkcjonariuszy .vqyz;;racza kierownik jednostki, b4d2 jego
przelolony, w uzgodnieniu z rodzin4 zmarlego otaz organizatorami uroczystoSci
pogrzebowej.

s 8e.

W przypadku Smierci funkcjonariusza lub pracownika, w dniu pogrzebu kierownik jednostki
mole zarz4dzi(, opuszczenie flagi paristwowej do polowy masztu.



s e0.

Przed rozpoczgciem uroczystoSci w obiekcie sakralnym przy trumnie wystawia
sig posterunek honorowy w skladzie czterech funkcjonariuszy, z kt6rych dwoch ustawia
sig u wezglowia, a dw6ch na wysokoSci st6p, frontem do trumny. Przy urnie wystawia
sig posterunek dwuosobowy, frontem do urny. Podczas ceremonii Swieckiej posterunek
honorowy ustawia sig frontem do zebranych. Posterunek towarzyszy zmarlemu do momentu
zlozenia trumny lub urny w miejscu spoczynku.

$  e1 .

1. W trakcie ceremonii pogrzebowej na trumnie, na wysokoSci piersi zmarlego mozna
umieSci6 jego czapkg sluzbow4, ze stopniem sluZbowym uwidocznionym od strony
uczestnik6w uroczystoSci.
2. Przed zloZeniem trumny do grobu czapkg przekazuje sig rodzinie (najblizszym) zmarlego.

$ e2.

Kondukt pogrzebowy ustawia sig w nastgpuj4cej kolejnoSci:
1) symbol religijny (w przypadku uroczystoSci o charakterze wyznaniowym);
2\ orkiestra:
3) dowodca kompanii:
4) poczet sztandarowy jednostki;
5) kompania honorowa;
6) poczty sztandarowe:
7) poczty sztandarowe innych formacji i organizacji;
8) funkcjonariusze z wiqzankami i wiefcami;
9) funkcjonariusze zpoduszkami z odznakami order6w i odznaczen;
l0) osoba duchowna (mistrz ceremonii);
11) pojazd z trumn4 (urn4) wrazz posterunkiem honorowym;
12) rodzina zmarlego
I 3) przedstawiciele Sluzby Wigziennej ;
I 4) pozostali uczestnicy uroczystoSci.

$ e3.

W trakcie ceremonii, przed zloZeniem trumny lub urny, mozliwe sE wyst4pienia
okolicznoSciowe.

DZIAT,II
MUSZTRA CEREMONIALNA

CHWYTY SZABLA

$ e4.

1. Chwyty szabl4 wykonuje sig w postawie zasadniczej.
2. Pochwg z szabl1 funkcjonariusz przypina do pasa gl6wnego przy lewym boku,
przy czym brzusiec szabli jest skierowany do przodu. Ostroga pochwy powinna znajdowai
sig na wysokoSci kostki nogi.
3. W celu wydobycia szabli, funkcjonariusz w postawie zasadniczej zmienia polozenie lewej
rgki, trzymaj4c pochwg w ten spos6b, ze ujmuje j4 w tym samym miejscu, lecz kciukiem
od tylu, a pozostalymi palcami - od przodu.



$ es.

W postawie zasadniczel z szabl4 u nogi funkcjonariusz obejmuje praw4 dloni4 rgkojeSi
szabli, kciukiem od strony uda. Szabla jest opuszczona w d6l w polozeniu prostopadlym
do linii frontu, brzusiec skierowany w prawo. Prawa rgka jest naturalnie opuszczona.
Jelec szabli znajduje sig przy szwie spodni, a koniec glowni jest oddalony od ziemi o okolo
20 cm. Lewa rgka przytrzymuje pochwg kciukiem od przodu, pozostalymi palcami zwartymi -

od tylu, opr6cz wskazuj4cego, kt6ry jest wyprostowany i ulozony wzdLu| pochrvy.

$ e6.

W postawie swobodnej funkcjonariusz trzyma wydobl.tq szablg w spos6b dowolny.

$ e7.

1. W postawie z szabl4 ,,Na ramig" funkcjonarrusz tzyma szablg prawq rgk4, przy czym
palce: wskazuj4cy i Srodkor,vy - wyprostowane obejmuj4 rgkojeS6 od przodu. kciuk -

od tylu z lewej strony, a pozostale s4 zl4czone i wyprostowane. Rgka trzymaj4ca szablg
jest wyprostowana, a kciuk przy szwie spodni. Grzbiet glowni jest oparty o szew wszl,cia
rgkawa. Polozenie lewej rgki jest takie, jak w postawie zasadmczej.
2. Chwyt szabl4 ,.Na ramig", z postawy u nogi oraz chwyt ,,Do nogi", z postawy
,,Na ramig", wykonuje sig jednym ruchem najkr6tsz4 drog4.
3. Salutowanie szabl4 w miejscu funkcjonariusz wykonuje z postawy ,,N3 ramiq"
lub ,,Do nogi", szybkim ruchem szablq z ramienia przed Srodek twaruy tak wysoko, by jelec
znalazl sig na poziomie brody, przy czym glownig szabli trzyma pionowo, brzu5cem w lewo,
oddalon4 od twarzy na szerokoSi dloni. W czasie wykonywania ruchu szablq chwyta rgkoje6c
cal4 dloni4. Utrzymuje szablE przed twarz1 ptzez sekundg, po czym szybkim ruchem
opvszcza szablg najkr6tsz4 drog4 do postawy zasadnrcz€1 z szablq u nogi.

$ e8.

PowracajEc do postawy ,,Na ramig" po salutowaniu, funkcjonariusz najkr6tsz4 drog4 podnosi
szablg przed Srodek twarzy tak, jak podczas salutowania, utrzymuje szablg
przed twarz4 ptzez sekundg, po czym opuszcza szablg najkrotszE drog4 do postawy
,,Na ramig".

s ee.

Salutowanie szabl4 w marszu odbywa sig tak, jak salutowanie w miejscu,
ale jest wykonywane w takt marszu irozpoczyna sig na 10 krokow przedprzelolonym.

CHWYTY SZTANDAREM

$ 100.

W postawie zasadniczej ze sztandarem u nogi sztandarowy trzyma sztandar postawiony
drzewcem na podlozu przy prawej nodze na linii czubka buta. Drzewce przytrzymuje praw4
rEk4 powy2ej pasa gl6wnego, lokied prawej rgki lekko przyciska do ciala. W postawie
swobodnej r6wnie2 trzyma sztandar przy prawej nodze.

$ 101.

Sztandarem wykonuje sig nastgpuj4ce chwyty: ,,Na ramig", ,,Prezentuj" i ,,Do nogi".



$ 102.

Wykonuj4c chwyt ,,Na ramig", sztandarowy kladzie drzewce praw4 rgk4 (pomagaj4c sobie
lew4) na prawe ramig i trzyma je pod k4tem 45'. Plat sztandaru musi byi oddalony
od barku na szerokoSc okolo 30 cm.

$ 103.

Wykonuj4c chwyt .,Prezentuj" , z poloLenia .,Do nogi". podnosi sztandar prawq rgk4 i ustawia
w polozeniu pionowym przy prawym ramieniu (dlof, prawej rgki znajduje siE na wysokoSci
barku), nastgpnie [ew4 rgkq chwyta drzewce sztandaru tuz pod praw4, po czym opuszcza
praw4 rgkq na cat4 dlugoS6, obejmuj4c ni4 dolnq czgS6 drzewca.

$ 104.

wykonuj4c chwyt ,,Do nogi", z polo1enta.,Prezentuj", lub z polozenia ,.Na ramig", przenosi
sztandar praw4 rgkq (pomagai4c sobie lew4) do nogi.

$ 10s.

1. Wystgpuj4c w ugrupowaniu kompanii honorowej, na podan4 kompanii honorowej
komendg: ,,Na prawo (lewo) - PATRZ", sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt
,,Prezentuj ".
2. Przeniesienie sztandaru do nogi nastgpuje na komendg: ,,BACZNOSC".

$ 106.

1. Salutowanie sztandarem w miejscu wykonuje siE z postawy ,,Prezentuj".
Gdy odbieraj4cy honory zbliLy sig na 5 krok6w, sztandarowy robi zwrot w prawo w skos,
z jednoczesnym wysunigciem lewej nogi w prz6d na odlegloS6 jednej stopy (30 cm),
i pochyla sztandar w prz6d pod k4tem do 45o. W tej postawie pozostaje dop6ty, dop6ki
odbieraj4cy honory nie znajdzie sig w odlegloSci kroku za sztandarem. W6wczas przenosi
sztandar do postawy,,Prezentuj ".
2. W marszu salutuje sig, opuszczaj1c sztandar z polo2enia ,,Na ramig", w taki sam spos6b jak
w miejscu. Sztandarowy pochyla sztandar na komendg: ,,Na prawo - PATRZ", natomiast
bierze na ramig na komendg: ,,BACZNOSC".

CI{WYTY BRONIA

$ 107.

1. Chwyty karabinkiem sq niezbgdn4 umiejgtnoSci4 funkcjonariuszy wystgpuj4cych
w skladzie kompanii honorowej. Wykonuje sig je w postawie zasadniczej.
2. Ruchy, skladajqce sig na kaldy ch\4y broni4, powinny byd kr6tkie i energiczne
ilqczyt sig plynnie w jedn4 caloSi.
3. Bagnet naklada sig na komendg: ,.Bagnet na - BRON", a zdejmuje na komendg: ,,Bagnet -
ZDEJMIJ''.

$  108.

1. Je5li funkcjonariusze s4 uzbrojeni w karabinki z kolb4 skladan4, komendg
do nalozenia bagnetu poprzedza komenda do rczlo2enia kolby.
2. Kolbg skladan4 karabinka rozldada (sklada) sig na komendg: ,,Kolbg - ROZLOZ (ZLOZ)".
Po wykonaniu tej komendy karabinek przenosi sig w polozenie ,,Na pas".
3. Brori zabezpiecza (odbezpiecza) sig na komendg ,,Zabezpiecz (odbezpiecz) - BRON".
Ieheli przelolony nie podal tej komendy, funkcjonariusz zabezpieczabrofl samorzutnie.



4. Wszystkie powyZsze czynnoSci wykonuje sig w postawie swobodnej.
5. Chwyty karabinkiem z kolb4 rozlolon1 wykonuje sig tak, jak karabinkiem z kolb4
drewnian4.

$ 10e.

Podstawowym sposobem noszenia karabinka podczas uroczystoSci jest poiozenie

,,Przez pierS". Oprocz tego, gdy w trakcie ceremonii wystgpuje element salwy l-ronorowej
stosuje sig polozenie ,,Na pas".

$  1 1 0 .

1. Komendg: ,,Ptzez pierS - BRON", lunkcjonariusz wykonuje karabinkiern z kolb4
drewnian4 z polozema ,,Na pas". Praw4 rgkq przesuwa po pasie nieco w 9619, zdejmuje
karabinek z ramienia i chwyciwszy go lew4 rgk4 za przedniq czgSd nakiadki trzyma przed
sob4 - magazynek zwr6cony w lewo, wylot lufy na wysokoSci brody. Po czym praw4 rgk4
odchyla pas w prawo i chwyciwszy go dloni4 z dolu wsuwa lokiei tej rEki pod pas. Nastgpnie
zarzuaa pas przez glowg na kark, praw4 rgk4 chwy.ta karabinek za szyjkE kolby, 1ew4 rgkE
szybko opuszcza.
2. KomendE: ,,Przez pierS - BRON", funkcjonariusz wykonuje karabinkiem z kolb4 skladan4
z pololenia,,na pas". Praw4 dlofr przesuwa po pasie nieco w d6l, nie wysuwaj4c tokcia spod
pasa. Nastgpnie - trzymaj4c praw4 rgkqza pas - podnosi karabinek i chwl.ta lew4 rgk4 z dolu
za loze i nakladkg. Po czym praw4 rEk4 zarzuca pas przez glowE na kark i chwyta karabinek
zatylnq czgSc komory zamkowej, lew4 rgkg szybko opuszcza.

$  1 1 1 .

1. Komendg: ,,Na pas - BRON", funkcjonariusz wykonuje karabinkrem z kolb4 drewnian4
z pololenia ,,Przez pierS". Lew4 rgk4 chwyta karabinek z dolu za Lo2e i nakladkg, po czym
odsuwaj4c go od siebie, wysuwa praw4 rgkg spod pasa i chwyta za szyjkg kolby. Nastgpnie
podnosi karabinek, pas przerzuca przez glowg r trzyma karabinek przed sob4 - magazynek
zwr6cony w lewo, wylot lufy na wysokoSci brody. Po ezym praw4 rgk4 chwyta
za g6rn4 czE\c pasa i zarzuca karabinek przez prawe ramig .w polozenie ,,Na pas", lew4 rgkg
szybko opuszcza.
2. Komendg: ,,Na pas - BRON", funkcjonariusz wykonuje karabinkiem z kolb4 skladan4
z polohenia ,,Przez pierS". Lew4 rgk4 chwya karabinek z gory za rurg gazow1
oraz lufg i podnosi go nieco w 9619. tr-okiei prawej rgki wysuwa spod pasa i chwyta ni4 z dolu
pas przy komorze zamkowej. Nastgpnie, kieruj4c karabinek komor4 zamkow4 w g6rq,
przerzsca pas przez glowg t trzyma karabinek z magazynkiem zwr6conym w prawo
i rgkojeSci4 na wysokoSci brody. Po czym praw4 rEkE zarzuca karabinek przez prawe ramig
w polozenie ,,Na pas", 1ew4 rgkg szybko opuszcza.

SALWA HONOROWA

s r12.

1. Salwg honorow4 wykonuje sig na polecenie dowodcy uroczystoSci ,,SALWA
HONOROWA". Na to polecenie dow6dca pododdzialu honorowego wystgpuje krok w prz6d
z jednoczeslym zwrotem w lewo lub wystgpuje przed Srodek kompanii i podaje komendy:
,,BACZNOSC", ,,Drugi szereg, krok w tyl - MARSZ", ,,Na pas - BRON", ,,SPOCZNIJ",
a po ich wykonaniu: ,,Do salwy honorowej, trzema - LADUJ".
2. Na pierwsz4 czgS(, zapowiedzi: ,,Do salwy honorowej", funkcjonariusz robi wykrok lew4
nog4 i jednoczeSnie brof, kt6r4 trzymal ,,na pas", chwya lew4 rgk4 za przedni1 czgSt,
nakladki i opiera trzewikiem kolby o prawe udo przy biodrze. Kciuk prawej rgki uklada
nabezpieczniku, lufE kieruje w 9619 pod k4tem okolo 20'od pionu.



3. Na drug4 czEic zapowiedzi: ,,Trzema" - odbezpiecza brori oraz przestawia przel4cznik
na prowadzenie ognia pojedynczego, a na komendg: ,.{-ADUJ" - przeladowuje broh.

s  113.

1. Na zapowredL .,Salw4", opiera karabinek na prawym ramieniu, z r6wnoczesnym
dostawieniem lewej nogi do prawej.
2. Na komendg: ,,PAL" oddaje strzal. Nastgpne salwy wykonuje na kolejne komendy:
,,Salw4 - PAL", w taki sam spos6b, jak salwg pierwsz4.
3. Jezeli brori jest przeiadowywana rQcznie, po oddaniu pierwszego i drugiego strzaiu
kazdorazowo zdejmuje j4 z ramienia i na kornendg: ,,LADUJ" - przeladowuje. Kornendy
w tym wypadku nie ulegaj4 zmianie.
4. Po ostatniej salwie funkcjonariusz zdejmuje brof z ramienia. Na komendg'. ,.Zabezprecz -
BRON", zabezprecza jq i przenosi w poioZenie ,,Na pas". Nastgpnie - na komendg:
,,Przez pierS - BRON" - bierze j4 w polozeme,Przez pierS".
5. Po zakonczentu uroczystoSci dow6dca sprawdza rozladowanie broni w wyznaczonym
miejscu.
6. Przed komend4 do salwy z broni z kolb4 skladan4 podaje sig komendg:
,,Kolby - ROZLOZ", ? po oddaniu ostatniej salwy - najpierw komendg: ,,Zabezptecz -
BRON", a po niej komendg: - ,,Kolby - ZLOZ^'.

$  1 1 4 .

Wybrane postawy, chwyty szabl4, sztandarem i broni4 przez funkcjonariusza przedstawione
s4 na zdjgciach stanowi4cych zal4cznlk nr 2 do regulaminu.

DZIA\,Iil

ZASADY ODDAWANIA HONOR6W, SLUZBOWEGO PRZEDSTAWIANIA SIE
I SKI,ADANIA MELDUNKOW PP(ZEZ FUNKCJONARIUSZY

ODDAWANIE I{ONOROW

s 11s.

1. Oddawanie honor6w jest zewngtrzn4 oznak4 dyscypliny i spoistoSci Sluzby Wigziennej
orM wyrazem szacunku dla tradycji, symboli narodowych, a takZe przelozonych
i starszych.
2. Funkcjonariusze s4 obowi4zani oddawai honory w szczeg6lnoSci:

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszalkom Sejmu i Senatu;
3) Prezesowi Rady Ministr6w,
4) Ministrowi SprawiedliwoSci;
5) przelolotym;
6) starszym lub r6wnym stopniem;
7) fl.adze paristwowej oraz flagom i sztandarom Siuzby Wigziennej, jak i innych formacji

i organizacji;
8) symbolom i miejscom upamigtniaj4cym zaslugi funkcjonariuszy oraz bohatersk4 walkg

i mgczefrstwo Narodu Polskiego i innych narod6w, jeSli s4 tam wystawione posterunki
honorowe.

3. Funkcjonariusze nie oddaj4 honor6w w czasie:
1) przechodzenia przez jezdnig oraz mijania sig w odlegloSci wigkszej n:iz okolo

15 krok6w;
2) prowadzenia pojazd6w lub obslugiwania maszyn i urz4dzen;
3) bezpoSredniego udzialu w akcjach ratowniczych, udzielania pomocy poszkodowanym

oraz zabezpieczania (ochrony) miej sc wypadk6w;



4) konwojowania os6b pozbawionych wolnoSci;
5) wykonywania zadan sluzbowych zwiEzanych z ochron4 os6b, broni palnej, amunicji,

material6w zawieraj4cych informacje niejawne, pieni4dze lub inne przedmioty
wartoSciowel

6) przebywania w oSrodkach leczniczych:
7) przebywania w instytucjach, plac6wkach i miejscach publicznych (kinach, teatrach,

miejscach kultu religijnego, lokalach rozrywkowych i gastronomicznych, w obiektach
sporlowych, w placowkach handlowych, w Srodkach komunikacji, w czasie
uczestniczenia w pogrzebach itp.);

8) przebywania w stol6wkach, palarniach, czytelniach, poczekalniach i toaletach;
9) udzialu w cwiczeniach zuLyciem bloni palnej lub Srodk6w przymusu bezpoSredniego;
1 0) wykonywania prac porz4dkowo-gospodarczych.

4. Funkcjonariusz kierowca przebywaj4cy w pojeLdzie, w trakcie postoju oddaje honor
poprzez skion glowy zwr6conej w kierunku przelozonego.

$  116 .

Funkcjonariusze wystgpuj4cy w umundurowaniu obowi4zani
w miejscach petnienia sluzby, podczas uroczystoSci, a takle
honor6w i odpowiadania na oddane honory.

SE
do

do oddalvania honor6w
wzajemnego oddawania

$  117 .

1. W miejscu, w nakryciu gloury i bez broni funkcjonariusz salutuje w postawie zasadniczej.
2. Z chwil4 zblizenia siq przeloZonego na trzy kroki funkcjonariusz wykonuje zwrot w strong
przelohonego (,,frontuje") oraz wykonuje zwrot gtowy w jego kierunku i podnosi szybkim
ruchem do daszka czapki praw4 rgkg tak ulozon4, aby przedramig i dlon oraz zlqczone palce -

wskazujEcy i Srodkowy - tworzyly linig prost4; pozostale palce dloni s4 zlolone i przyciSnigte
kciukiem. Wystaj4c4 czgS6 palca Srodkowego przyklada - od strony palca wskazuj4cego -

do brzegu daszka czapki nad k4tem prawego oka; dlof jest zwr6cona ku przodowi, lokie6
zaS skierowany w d6l i na prawo w skos.
3. Gdy przelolony minie funkcjonarrLrsz1 koficzy on salutowanie, opuszczajqc szybkim
ruchem rgkg do polozenia w postawie zasadticzej, z jednoczesnym zwrotem glowy
na wprost, po czym przyjmuje postawg swobodn4.

$  118 .

1. Funkcjonariusz salutuj4c w miejscu (np. podczas meldowania sig), przytrzymuje rgkg
przy nakryciu glowy przez sekundg.
2. W miejscu, w nakryciu gtowy i z broni4 @ wyj4tkiem polozenia broni
,,przez plecy"), funkcjonariusz przyjmuje postawg zasadnicz4, wykonuje zwrot w stronq
przelo2onego (,,fiontuj e") i z chwil4 zbhhenia sig przelo2onego na trzy kroki wykonuje skion
gloury.
3. Funkcjonariusz z broni4 w poioZeni:u,,przez plecy" salutuje.
4. W miejscu, bez nakrycia gtowy bez broni i z broni4 funkcjonariusz przyjmuje postawg
zasadnicz4, ,,frontuje", i wykonuje sklon glowy.
5. Po podejSciu do ptzelolonego orazprzed odej6ciem od niego funkcjonariusz oddaje honory
przez przyjgcie postawy zasadniczej i skion glowy.

$ 1le.

1. W marszq w nakryciu glowy i bez broni funkcjonariusz salutuje z jednoczesnym
zwr6ceniem glowy w strong przelolonego, przy czym lewa rgka przylohona lekko dloni4
do uda pozostaje nieruchoma. Palce rgki sq zl4czone i wyprostowane. Salutowanie
rozpoczyna trzy kroki przed przelohonym, a koflczy po minigciu go. Podczas v,ryprzedzania
rozpoczyna salutowanie w momencie zr6wnania sig z przelo2onym, a konczy po przejSciu



trzech krok6w. Je2eli przelo2ony wryprzedza funkcjonariusza, ten zaczyna salutowa6 w chwili
zr6wnania siq z nim, a koficzy po przejSciu trzech krok6w.
2' W marszu, w nakryciu glorvy i z broniE (z wyj4tkiem polozenia broni l,przez plecy',)
funkcjonariusz nie zmienia jej polozenia, lecz jedynie wykonuje sklon glowy w kierunku
przelozonego - w takiej odlegloSci, jak podczas salutowania. I-ew4 rgkg ma opuszczon4 -
jak w postawie zasadniczej.
3. Funkcjonariusz z broni4 w polozeniu,,przezplecy" salutuje.

$ 120.

1. W marszu, bez nakycia glorvy, z broni4 i bez broni funkcjonariusz wykonuje sklon gloriry
w kierunku przelozonego w odlegloSci trzech krokow. LewE rgkg (l;b obie 

-rqce)

ma opuszczon4 (opuszczone) - jak w postarvie zasadniczej.
2. W miejscu i w marszll, z broni4 noszon4 na pasie gl6wrym funkcjonariusz oddaje honory
jakbez broni.

s 121.

l. Jezeli funkcjonariusz jest w nakryciu glowy, a ma niesprawn4 prawq rgkg
lub zajgte obie rgce, to w celu oddania honor6w w miejscu przyjmuje postawg zasadnicz4,
,,frontuje", i wykonuje sklon glowy.
2. W marszu wykonuje sklon glowy w strong przelozonego w odlegloSci trzech krok6w.
3. JeZeli funkcjonariusz biegnie , to przy oddawaniu honor6w przechodzi do kroku zwyklego.

s 122.

1. Podwladni i mlodsi oddaj4 honory pierwsi, a funkcjonariusze r6wni stopniem
jednoczeSnie.
2. W miejscach peinienia slu2by (w pomieszczeniach sluzbowych) honory oddaje
sig ptzelolonym (starszym stopniem) przez powstanie, przyjgcie postawy zasadniczej i sklon
glowy - tylko podczas pierwszego ich przybycia.
3. W miejscach, w kt6rych tg sam4 osobg spotyka sig kilkakrotnie w krotkich odstEpach
czasu' w szczegolnoSci w czasie przerw w naradach, odprawach, zajgciach szkoleniowych,
na dworcach, w parkach oraz miejscach pelnienia sluZb dyZurnych (instytucjach,
na stanowiskach dowodzenia), honory oddaje sig tylko podczas pierwszego spotkania.

$ 123.

W trakcie oficjalnego odtwarzania polskiego hymnu paistwowego, hymn6w innych paristw
oraz granra na tr4bce sygnal6w okredlonych w ceremoniale wojskowym, funktjonariusze
wystgpuj4cy indywidualnie w umundurowaniu sluZbowym przyjmuj4 postawg zasadntcz4,
a jeleli s4 w nakryciu glowy - salutuj4.

s 124.

Grupy, skladaj4ce sig, co najmniej z dw6ch funkcjonariuszy, oddaj4 honory przeio2onym
oraz starszym stopniem przez przyjgcie postawy zasadniczej na komendg, ktor4 podaje
najwy2szy stanowiskiem, najstarszy stopniem lub funkcjonariusz, kt6ry pierwszy zauwaiyl
przybylego prze\o2onego lub starszego.

s 12s.

1. W czasie odpraw, konferencji sluzbowych i szkoleri z udzialem funkcjonariuszy
i pracownik6w, honory oddaje sig na komendg: ,,pANIE/pANowIE 9FICERSwIE,;;
zudzialem tylko pracownik6w - nazapowiedZ: ,,pANIE, pANowlE".
2. Na komendg (zapowied2) obecni staj4 frontem do przeloLonego, ? funkcjonariusze
pr zy jmuj q po stawg zasadni cz4.



3. Przelohony - po przyjEciu meldunku, slowem: ,,DZIPKUJ\" - zezwala przyl4c postawE
su'obodn4. Zgromadzeni siadajq r6wnoczeSnie z przelolonym lub na komendg: ,,SPOCZNIJ"
albo,,PROSZE SIADAC".

$ 126.

W ugrupowauiu rozwinigtym pododdzial bez broni oddaje honory na komendy:
,,BACZNOSC", ,,Na prawo (lewo) - PATRZ". Funkcjonariusze zwracaj4 energicznie glow1,
w nakazanym kierunku, patrz1 na przelozonego i prowadzq go wzrokiem.
Dow6dcy znajduj4cy sig na prawym skrzydle pododdziatu - salutuj4.

$ 127.

1. Do ztoIenia meldunku dow6dca podaje komendy tak, aby zakoriczyc tg czynnoSi
w chwili, gdy przeloZony dojdzie na wysokoSc skrzydla szyku, po czym podchodzi krokiem
zwyktym do przelolonego, zatrzymuje sig trzy kroki przed nim i sklada meldunek.
2. Przelolony po przyjgciu meldunku wita sig z dow6dc4. W przypadku, gdy melduj4cy
wystgpuje w rqkarviczkach, w czasie witania siE z przelo2onym nie zdejmuje ich.
3. Jezeli przelolony podejdzie z prawej (lewej) strony, dow6dca po zloleniu meldunku
salutuje, robi 1ew4 (praw4) nog4 krok w bok z jednoczesnym zwrotem w prawo (w lewo),
przepuszcza przelolonego i idzie po jego zewngtznej stronie (w stosunku do pododdzialu)
krokiem zwykiym, p6l kroku zanim.
4. Przelolony idzie w kierunku prawego skrzydla Qezeli w ugrupowaniu jest sztandar -
do sztandaru), zatrzymule sig trzy kroki przed prawoskrzydlowym funkcjonariuszem
(sztandarem), salutuje, robi w miejscu w prawo zwrot, nastgpnie - caly czas salutuj4c -
pr zecho dzi pr ze d pododdzi alem.
5. Po dojSciu do lewego skrzydla zatrzymuje sig, wykonuje w lewo zwrot i przestaje
salutowa6. Nastgpnie najkr6tsz4 drog4 wychodzi na Srodek szyku, zatrzymile sig,
staje frontem do pododdzialu, przyjmuje postawg zasadniczq, salutuje, opuszcza rgkE,
po czym wita sig z pododdzialem slowami, np. ,,Czoiem, funkcjonariusze". Funkcjonariusze
odpowiadaj4, np. ,,Czolem, Panie pulkowniku (komendancie, dyrektorze itp.)".
Po odpowiedzi zezwala dowodcy podai komendg: ,,SPOCZNIJ".
6. Towarzysz4cy mu dowodca - po dojSciu przelohonego do prawego skrzydla - zatrzymuje
sig z jego lewej strony, rozpoczyna salutowanie r6wnoczeSnie z nim oraz i.'rykonuje
w miejscu w prawo zwrot. Po czym idzie obok przelolonego p6t kroku za nim z jego prawej
strony, a po dojSciu do lewego skrzydla zatrzymuje sig, wykonuje w lewo zwrot i przestaje
salutowad. Nastgpnie przepvszcza przelohonego i - id4c z jego lewej strony,
p6l kroku za nim - zatrzymuje sig i staje frontem do pododdzialu, p6l kroku z tylu, z lewej
strony przetozonego. Po zezwoleniu przeloZonego podaje komendy: ,,BACZNOSC"
i.,SPOCZNIJ' ' .
7. Osoby towarzysz4ce przelozonemu zatrzymujq sig w postawie zasadniczej
na wysokoSci prawego (lewego) skrzydla pododdzialu lub w miejscu wskazanym przez
przeloZonego. Po przejSciu przelolonego przed frontem pododdzialu, przywitaniu sig
z funkcjonariuszami i podaniu komendy: ,,SPOCZNIJ", wychodzq na Srodek szyku
i zatrzymuj4 sig trzy kroki za przelolonym.
8. Na komendg: ,,BACZNOSC", funkcjonariusze zwracajq glowy na wprost (salutuj4cy
dow6dcy pododdzial6w stoj4cy na prawych skrzydlach pododdzial6w przestaj4 salutowai),
nastgpnie na komendg: ,,SPOCZNIJ", przyjmuj4 postawg swobodn4.
9. Podany spos6b przechodzenia przeloZonego przed frontem pododdzialu obowi4zuje
podczas uroczystoSci sluzbowych. W czasie zwyktych zbi6rek przeloaony po przyjgciu
meldunku wychodzi na Srodek szyku, salutuje i po opuszczeniu rgki wita sig z pododdzialem.

$ 128.

1. W marszu pododdzialz broni4 i bez broni oddaje honory na komendy: ,,BACZNOSd",
,,Na prawo (lewo) - PATRZ", podane w odlegloSci 15-20 kok6w przed przeloaonym.



2. Na komendg: ,,BACZNOSC". wszyscy funkcjonariusze rnaszerujq krokiem defiladowym,
natomiast na komendg ,,Na prawo (lewo) - PATRZ", zwracaj4 jednoczeSnie energicznie
glowy i patrz4 na przelolonego, z wyj4tkiern prawoskrzydlowego (lewoskrzydlowego)
pierwszego szeregu kolumny.
3. Maszeruj4cy przed kompani4 i z prawej jej strony dow6dcy salutuj4. Dow6dca prowadz4cy
kolumng koriczy salutowanie w odlegloSci pigciu klok6w po miniEciu przelozonego.
Gdy ogon kolumny minie przelozonego, podaje komendg: ,,BACZNOSC",
na kt6r4 funkcjonari\sze zwracaj4 gtowy na wprost (oddaj4cy honory przez salutowanie
przestaj4 salutowai), a nastqpnie komendg: ,,SPOCZNIJ".
4. W przypadku pododdzial6w szkolnych honory przelozonemu oddaje dow6dca
pododdzialu.

$ 12e.

l. Przelolony wita sig i zegna z pododdzialem, stoj4c przed jego frontem. Przyjmuje w6wczas
postawg zasadnicz4 i salutuje, po czym opuszcza rgkg i pozdrawia slowami,
np. ,,Czolem - funkcjonariusze". Funkcjonariusze odpowiadaj4, np. ,,Czolem,
Panie pulkowniku (komendancie, dyrektorze itp.)".
2. Na wyrazon4 pochwalg lub podzigkowanie funkcjonariusz odpowiada: ,,Ku chwale
Ojczyzny".

SLUZBOWE PRZEDSTAWIANIE SIE I SKI,ADANIE MELDUNKOW

$ 130.

W czasie sluzby funkcjonariusze zwracal4 sig do siebie wymawiaj4c przed stopniem
lub stanowiskiem sluZbowvm siowo: ..Pani/Pan".

$  131 .

1. Sluzbowe przedstawianie sig - to podanie przetolonemu lub starszemu, kt6ry nie zna
podwladnego lub mlodszego, swego stanowiska, stopnia, imienia i nazwiska,
np. ,,dow6dca zmrany - podporucznik, Jan Kow'alski".
2.PrzeloZony lub starszy postgpuje podobnie, jeSli nie ma pewnoSci, ze jest znany.
3. Funkcjonariusz przedstawia sig, gdy zwraca sig do niego przefozony lub starszy.

$ 132.

Funkcjonariusz zwracajqc sig do przelolonego - przyjmuje postawg zasadniczq i oddaje
honory. Postawg swobodn4 mozna przyj4(, po zezwoleniu przelozonego lub po wyraZeniu
zgody na zabranie glosu.

$ 133.

Podczas witania sig lub Zegnania funkcjonariusz stosuje w szczeg6lnoSci zwroty

,dzieh dobry", ,,do widzenia" lub ,,czolem", z podaniem stopnia sluzbowego lub funkcji,

,dzien dobry, panie poruczniku", ,,do widzenia, panie dyrektorze", lub ,,czolem panie
pulkowniku".

$ 134.

l. Chc4c zwr6cii sig do funkcjonariusza przebywaj4cego w obecnoSci przelohonego,
nale?y uzyskai zgodg przelohonego, np. ,,Panie pulkowniku, proszg o pozwolenie zwr6cenia
sie do Pana maiora Kowalskieso".



2. Zasada, o kt6rej rnowa w ust. 1, nie obowiqzuje w miejscach, okolicznoSciach
i przypadkach uzasadnionych specyfikq wykonywania czynnoSci lub wymagajEcych
natychmi asto we go dzialama.
3. Funkcjonariusz zwracaj1c sig do innych funkcjonariuszy wymienia ich stopieir
w formie skr6conej, np. zwracaj4c sig do starszego sierzanta, m6wi: ,,Panie sierzancie".
Stopief starszego szeregowego wyrnienia sig w pelnym brzmieniu.

$ l3s.

1. Funkcjonariusz pelni4cy sluZbg w miejscu przebywania os6b pozbawionych u,olnodci,
przy wrzy4acji tych miejsc przez przelo2onych, oddaje honor, a nastgpnie podaje pelnion4
funkcjE lub zajmowane stanowisko siuzbowe, np. ,,Panie dyrektorze, melduje sig oddzialoivy
dzialu ochrony".
2. Nazwisko i imig funkcjonarrtsza oraz stan liczbowy os6b pozbawionych wolnoSci,
jak rowniez tajemnice zwrEzane ze slu2b4 - podaje sig na wyra2ne lqdanie przelozonego
i tylko wtedy, jezeli w poblizu nie ma osadzonych.

$ 136.

1. W sluzbowych rozmowach telefonicznych obowi4zuje funkcjonariuszy obustronne
przedstawianie sig.
2. Funkcjonariusz przedstawia sig podaj4c swoj stopief, irnig i nazwisko, np. ,,dziet'r dobry,
podporucznik, Jan Kor.valski", a w razie powiadomienia lub stwierdzenia, 2e bgdzie
rozmawial z przelolonym, m6wi, np. ,,meldujg sig, Panie pulkowniku", lub
,,meldujE siE, Panie dyrektorze", ? po zakonczeniu rozmowy - zgodnie z jej rezultatem -

np. ,,ztozumialem", ,,wykonujg", ,,rozkaz", ,,odmeldolvujg sig", ,,do widzenia", ,,czolem",
,,tak jest".
3. W czasie pelnienia sluzby dyZurnej podaje sig r6wniez pelnion4 funkcjg,
np. ,,dow6dca zmiany zakladu karnego w ....., podporucznik Jan Kowalski".
4. Funkcjonariusz przedstawiaj4c sig wymienia sw6j stopiei w pelnym brzmieniu.
5. Zasad, o kt6rych mowa w ust. 1-4, nie stosuje sig, gdy funkcjonariusze posluguj4 sig
kryptonimami i sygnalami rozpoznawczy mi.

$ 137.

1. Meldunek stanowi zwigzlq informacjg,przekazywan4przeloaonemu przez podwladnego.
2. W meldunku podaje sig kolejno: zwrot ,,Pani/Panie", stanowisko lub stopief przelolonego,
a nastgpnie swoje stanowisko lub wykonywan4 funkcjg, stopiefr, imiE i nazwisko, a nastgpnie
treS6 meldunku, np. ,,Panie dyrektorze, dow6dca nrriany podporucznik Jan Kowalski *
melduje" (np. o wykonaniu polecenia, celu przybycia).
3. Przelozonemu, kt6ry zna melduj4cego mo2na skladai meldunek bez podawania
stanowiska, stopnia, imienia i nazwiska.

$ 138.

Meldunek sklada sig w szczegolnoSci w nastgpuj4cych przypadkach:
1) w razie przybyciaprzelohonego do miejsca pelnienia sluzby;
2) podczas pelnienia siuZby dyzurnej - w czasie pierwsze go przybycia przeloZonego

w danym dniu oraz dodatkowo w sprawach szczeg6lnie waznych;
3) podczas 6wiczeh, przegl4d6w i uroczystoici zudzia\em funkcjonariuszy;
4) przed rozpoczgciem narady lub odprawy sluzbowej funkcjonariuszy;
5) w czasie powitania osob przezkompanig honorow4;
6) po wykonaniu polecenia sluzbowego;
7) po przybyciu do przelolonego lub starszego - o celu przybycia;
8) po objgciu i zdaniu stanowiska sluzbowego i sluzby;
9) przybycia os6b na kontrolg lub wizytacjg;



10) na zEdanie przeloZonego.

$ 13e.

1. W czasie cwiczeri, przegl4d6w, uroczystoSci, przelozeni przyjmuj4 meldunki kolejno
wedlug podporz4dkowania sluzbowego.
2. Je2eh jednoczeSnie przybywajq przeloleni r6znych szczebli, meldunek sklada
sig przelozonemu najwyZszemu stanowiskiem.
3. Wszyscy zgromadzeni przyjmuj4 w t1'rn czasie postawq 'zasadnicz4.

$ 140.

1. Jezeli do jednostki organizacyjnej przybywa kontroluj4cy razem z przeLoiorrytt
a jest on co najmniej r6wny stopniem lub stanowiskiem, meldunek sklada siq kontroluj4cemu;
jeSli kontroluj4cy ma nilszy stopiefi lub stanowisko - przelolonemu. .Iezeli podwladny
nre zna kontroluj4cego. meldunek sklada sig przelozonemu.
2. Ieieh w trakcie kontroli przybgdzie przeloiony kierorvnika kontrolowanej jednostki
organizacyjnej, meldunek sklada mu kierownik jednostki kontrolowanej, a kontroluj4cy
przedstawia sig.

$  1 4 1 .

1. Meldunek przed narad4 lub odpraw4 slu2bow4 sklada przelolonemu funkcjonariusz
najstarszy stopniem lub inny, upowazniony z tytulu zajmowanego stanowiska.
2. Jezeli w naradzie lub odprawie uczestnicz4 oficerowie, chor4zowie, podoficerowie
lub szeregowi, podaje sig komendg: ,,PANIE/PANOWIE OFICEROWIE", a w przypadku
nieobecnoSci oficer6w - komendg: ,,POWSTAN - BACZNOSC" i ,,SPOCZNIJ - PROSZE
SIADAC".

s 142.

Funkcjonariusz nie sklada meldunku w trakcie konwojowania, doprowadzania
i dozorowania os6b oozbawionvch wolnoSci.

$ 143.

1. Funkcjonariusz przed wejSciem do pomieszczenia, w kt6rym przebywa przelolony - je?eh
warunki na to pozwalaj4 - pozostawia wierzchnie okrycie i nakrycie glowy i po uzyskaniu
zgody przelolonego wchodzi do pomieszczenia.
2. Nakrycia glowy nie zdejmuje funkcjonariusz peini4cy sluzbg dow6dcy zmiany
i oficera dyzurnego.

$ 144.

1. Po wej6ciu do pomieszczenia, w kt6rym znajduje siE przelohony lub starszy, funkcjonariusz
oddaje honory i melduje cel przybycia.
2. Po uzyskaniu od przelolonego lub starszego stopniem pozwolenia odejScia, funkcjonariusz
oddaje honory i wychodzi.
3. Funkcjonariusz pelni4cy siuzbg z brom4 wchodz4cy do pomieszczenia nie zmienia
jej polohenia. Pelni4c siuzbg, bgdEc w helmie lub trzymaj4c brofi w poio2eniu

,,na pas" - nie zdejmuje nakycia glowy.

$ 14s.

1. W grupie funkcjonariuszy znajdujEcych sig w w4skim przejSciu, funkcjonariusz,. kt6ry
pierwszy zauwa2y zbliiaj4cego sig przelo2onego, podaje komendg: ,,PRZEJSCIE";



funkcjonariusze zatrzymuj4 sig, przepuszczaj4 przechodz4cego, oddaj4 honory przez zwrol
w kierunku przelohonego i przyjgcie postawy zasadniczej.
2. W warunkach uniemozliwiaj4cych swobodne mijanie sig funkcjonariusze dostosowuj4
swoje zachowanie do zasad poszanowaniaprzelolonych lub starszych i okolicznoSci.

$ 146.

1. W sytuacjach budz4cych w4tpliwoS6 lub nieprzewidzianych rv dziale I i II niniejszego
regulaminu, naleZy stosowac odpowiednio Ceremonial Wojskowy Sil Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulamin musztry Sit ZbrojnychRzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadkach nieprzewidzianych w dziale III niniejszego regulaminu funkcjonarir"rsz
zachowuje sig stosorvnie do sytuacji, kieruj4c sig poczuciem karnoSci, godnoSci i zasadami
dobrego wychowania.

DZIA\,IV
PRZEPISY KONCOWE

$ 147.

Regulamin wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia podpisania.
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Zal4cznik nr 2

Postawy funkcj onariusza trrymai 4cego szta nd a r j ed nostki o rga n izacyj nej

Sztandarowy po wykonaniu komendy lub na komendg ,,BacznoSi,,.
1

a
4



Sztandarowy po wykonaniu komendy,,Na ramig brori',
2



Wyrancenie (pochylenie sztandaru) po komendzie ,,prezentuj bro6,,



Sztandar przed komend4 ,,Marsz".



5;-''""""*"

Sztandarowy w trakcie marszu.



Chwyty szabl4

Postawa ,,Spocznij" - widok z przodu.

6



Postawa ,,Spocznij" - widok z boku.

I



Postawa,,BaczroCi" - widok z przodu.

8



Postawa ,,BacznoSi" - widok z boku.



Postawa,,Na ramig" - widok zprzodu.

10



Postawa ,,Na ramig" - widok z boku.

11_



Fary rzutu szabl4 - na komendg ,,Na ramig brof,,

Fazapiewvsza

12



Faza druga

13



Fazatrzecia

L 4



Faza cnvarta

15



Postawa ,,Prezentuj',

Widok zprzodu

16



Widok z boku

17



Chrvyty szabl4

Chwyt rgkojeSci szabli w postawie,,Prezentuj " Chwyt rgkojesci szabli w czasie dlugich marsztiw

18



Spos6b U4,maniapochwy

19



widok funkcjonariusza z karabinkiem z korb4 drewnian4 w poroieniu ,rprzezpiers,,

20



widok funkcjonariusza z karabinkiem z kolbq drewnian4 w poloieniu ,,Na pas,,

Widok zprzodu

21.



Widok z boku

23



Wykonanie komendy,, Na pas brofi,,

Postawa zasadnicza - faza pierwsza

24



Postawa zasadnicza - faza dr uga

25



Postawa zasadni cza - f aza tr zeci a

26



Postawa zasadnicza _ faza cmtarta

27



Funkcjonariusz z karabinkiem z korb4 drewnian4 w czasie satwy honorowej

Postawa zasadnicza

28



Wykonanie komendy,,Do salwy honorowei',



Wykonanie komendy,,I-aduj,'

30



Funkcjonariusz po wykonaniu komendy,rsahv4,'

Widok zprzodu.

31



Widok z boku.

32



Funkcjonariusz oddaj4cy honory

33


