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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie ceremonia∏u sk∏adania Êlubowania przez stra˝aków Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 88,
poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254,
z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34,
poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106,
poz. 680, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 45,
poz. 436 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 874
i 877 i Nr 110, poz. 1189) zarzàdza si´, co nast´puje:

24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, z zastrze˝eniem ust. 2.

§ 1. Wprowadza si´ do stosowania w jednostkach
organizacyjnych Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej:
1) ceremonia∏ sk∏adania Êlubowania przez stra˝aków
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwanych dalej „stra˝akami”, okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,
2) ceremonia∏ sk∏adania Êlubowania przez stra˝aków
w s∏u˝bie kandydackiej, okreÊlony w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia,
3) wzór formularza aktu Êlubowania, okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Stra˝acy sk∏adajà Êlubowanie w terminie nieprzekraczajàcym trzech miesi´cy od daty podj´cia s∏u˝by w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

§ 2. Z∏o˝enie Êlubowania nast´puje w formie uroczystej.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 8 listopada 2001 r.

§ 3. 1. Do przyjmowania Êlubowania uprawnieni sà
prze∏o˝eni, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki

2. Uprawnionymi prze∏o˝onymi do przyjmowania
Êlubowania od stra˝aków wyznaczonych do pe∏nienia
s∏u˝by w Wojskowej Ochronie Przeciwpo˝arowej sà
prze∏o˝eni uprawnieni do mianowania tych stra˝aków
na stanowiska s∏u˝bowe w Wojskowej Ochronie Przeciwpo˝arowej.

2. Wype∏niony i podpisany formularz Êlubowania
podlega w∏àczeniu do akt osobowych stra˝aków.
§ 5. Traci moc zarzàdzenie nr 23 Ministra Spraw
Wewn´trznych z dnia 2 marca 1992 r. w sprawie ceremonia∏u sk∏adania Êlubowania przez funkcjonariuszy
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej (Dz. Urz. MSW Nr 1,
poz. 21).

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r. (poz. 1227)

Za∏àcznik nr 1

CEREMONIA¸ SK¸ADANIA ÂLUBOWANIA PRZEZ STRA˚AKÓW
1. Âlubowanie odbywa si´ w miejscach o estetycznym wyglàdzie z widocznym god∏em Rzeczypospolitej Polskiej.
Wskazane jest eksponowanie flagi paƒstwowej,
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej lub sztandaru
jednostki.
2. W ceremonii Êlubowania powinni uczestniczyç bezpoÊredni prze∏o˝eni stra˝aków sk∏adajàcych Êlubowanie.
3. Stra˝acy sk∏adajàcy Êlubowanie i uczestniczàcy
w ceremonii wyst´pujà w umundurowaniu wyjÊciowym.
4. Na ceremoni´ Êlubowania zaprasza si´:
1) przedstawicieli zwiàzków zawodowych stra˝aków, dzia∏ajàcych w jednostce,
2) prze∏o˝onego wy˝szego szczebla Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej.

5. Na ceremoni´ Êlubowania mo˝na zaprosiç:
1) osoby wskazane przez sk∏adajàcego Êlubowanie,
2) przedstawiciela organów administracji rzàdowej
i samorzàdowej, Wojska Polskiego, formacji
mundurowych podleg∏ych Ministrowi Spraw
Wewn´trznych i Administracji, przedstawiciela
w∏aÊciwego organu Zwiàzku Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych, organizacji spo∏ecznych.
6. Ceremonia Êlubowania rozpoczyna si´ w chwili
przybycia prze∏o˝onego uprawnionego do przyj´cia Êlubowania, zwanego dalej „przyjmujàcym Êlubowanie”, i przebiega wed∏ug nast´pujàcego porzàdku:
1) organizator podaje komend´ „BacznoÊç” i sk∏ada przyjmujàcemu Êlubowanie meldunek
o przyk∏adowym brzmieniu: „Panie brygadierze,
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m∏odszy kapitan (nazwisko) melduje stra˝aków
do Êlubowania”,
2) po przyj´ciu meldunku przyjmujàcy Êlubowanie
zwraca si´ do sk∏adajàcych Êlubowanie ze s∏owami „Czo∏em stra˝acy”. Sk∏adajàcy Êlubowanie odpowiadajà „Czo∏em panie (stopieƒ)”,
3) przyjmujàcy Êlubowanie zajmuje miejsce obok
god∏a Rzeczypospolitej Polskiej i wyg∏asza okolicznoÊciowe przemówienie,
4) po zakoƒczeniu wystàpienia przyjmujàcego Êlubowanie organizator zwraca si´ do osób obecnych z proÊbà o powstanie oraz podaje komend´ „Do Êlubowania”,
5) na komend´ „Do Êlubowania” wszyscy stra˝acy
przyjmujà postaw´ zasadniczà, a sk∏adajàcy Êlubowanie:
a) je˝eli wyst´pujà w nakryciu g∏owy — zdejmujà je prawà r´kà i przek∏adajà do lewej, którà
swobodnie opuszczajà na ca∏à d∏ugoÊç; czapk´ stra˝acy trzymajà podszewkà do siebie,
orze∏kiem do przodu, a kciuk lewej r´ki majà
wyciàgni´ty do przodu,
b) podnoszà prawà r´k´ przedramieniem pionowo do góry, d∏onià na wysokoÊç oczu zwróconà w przód, z palcami u∏o˝onymi tak jak do salutowania,
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6) przyjmujàcy Êlubowanie odczytuje kolejne cz´Êci roty Êlubowania, a sk∏adajàcy Êlubowanie
powtarzajà je g∏oÊno i wyraênie,
7) organizator podaje komend´ „Po Êlubowaniu”,
po której sk∏adajàcy Êlubowanie opuszczajà r´k´
i przyjmujà postawà swobodnà, a nast´pnie
wk∏adajà czapki; postaw´ swobodnà przyjmujà
pozostali uczestnicy ceremonii.
7. Przyjmujàcy Êlubowanie odczytuje kolejno stopnie,
imiona i nazwiska stra˝aków sk∏adajàcych Êlubowanie. Wywo∏any stra˝ak podchodzi i podpisuje
formularz aktu Êlubowania. Nast´pnie przyjmujàcy
Êlubowanie sk∏ada podpis na akcie Êlubowania
i podaje d∏oƒ stra˝akowi, wypowiadajàc zwrot „Witam w szeregach Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej”, po
czym stra˝ak odpowiada „Ku chwale Ojczyzny”
i wraca na poprzednie miejsce.
8. Po zakoƒczeniu aktu Êlubowania przyjmujàcy Êlubowanie mo˝e udzieliç g∏osu osobom zaproszonym i sk∏adajàcym Êlubowanie w celu wyg∏oszenia
okolicznoÊciowego krótkiego wystàpienia.
9. UroczystoÊç Êlubowania koƒczy organizator podzi´kowaniem dla zebranych za przybycie i uczestnictwo
oraz z∏o˝onym przyjmujàcemu Êlubowanie meldunkiem o przyk∏adowym brzmieniu: „Panie brygadierze, melduj´ zakoƒczenie uroczystoÊci Êlubowania”.

Za∏àcznik nr 2

CEREMONIA¸ SK¸ADANIA ÂLUBOWANIA PRZEZ STRA˚AKÓW W S¸U˚BIE KANDYDACKIEJ
1. UroczystoÊç Êlubowania jest organizowana na placu szko∏y Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwanej dalej „szko∏à”, w miejscu symbolizujàcym wa˝ne wydarzenia historyczne albo na placu miejskim.
2. Na uroczystoÊç zaprasza si´ przedstawicieli organów administracji rzàdowej i samorzàdowej, Wojska Polskiego, formacji mundurowych podleg∏ych
Ministrowi Spraw Wewn´trznych i Administracji,
instytucji wspó∏pracujàcych z jednostkami organizacyjnymi Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz zas∏u˝onych stra˝aków w stanie spoczynku, a tak˝e rodzin´ stra˝aków sk∏adajàcych Êlubowanie oraz
osoby przez nich wskazane.
3. Z∏o˝enie Êlubowania odbywa si´ w czasie uroczystego apelu, w dniu wolnym od zaj´ç. Miejsce i czas
Êlubowania oraz uczestniczàce w nim pododdzia∏y
i kadr´ wyznacza si´ w rozkazie komendanta szko∏y. W rozkazie nale˝y okreÊliç scenariusz uroczystoÊci oraz umundurowanie pododdzia∏ów i kadry.
4. Do Êlubowania stra˝acy stajà w ugrupowaniu rozwini´tym: kadra, orkiestra, kompania honorowa
(pluton) oraz pododdzia∏y w linii kolumn kompanii
(samodzielnych plutonów). Poczty sztandarowe
ochotniczych stra˝y po˝arnych ustawiajà si´ w szeregu, frontem do ugrupowania pododdzia∏ów z lewej strony trybuny (patrzàc od strony pododdzia∏ów). GoÊci honorowych i poczty sztandarowe przy
wejÊciu na miejsce uroczystoÊci wita wyznaczony
oficer i odprowadza na przeznaczone dla nich miej-

sce. Pierwszy poczet staje w odst´pie 5 kroków od
masztu flagowego, a kolejne — w odst´pie kroku
od siebie. GoÊcie honorowi zajmujà miejsce po
prawej stronie trybuny (patrzàc od strony pododdzia∏ów). Dowódcà uroczystoÊci jest zast´pca komendanta szko∏y.
5. Po sprawdzeniu szyku pododdzia∏ów dowódca uroczystoÊci podaje przyk∏adowà komend´ „Szko∏a —
BACZNOÂå”, „Kompania honorowa, po flag´ paƒstwowà i sztandar — MASZEROWAå”, „Szko∏a —
SPOCZNIJ”. Dowódca kompanii podaje komendy:
„Kompania na mojà komend´ — BACZNOÂå”,
„Czwórki, w prawo — ZWROT”, „Za mnà —
MARSZ”.
6. Po przybyciu przed pomieszczenie, w którym przechowuje si´ flag´ i sztandar, dowódca kompanii podaje komendy „Kompania — STÓJ”, „W dwuszereg, w lewo — FRONT”, „Poczty, po flag´ paƒstwowà i sztandar — MARSZ”, a po ich odejÊciu:
„SPOCZNIJ”. W chwili gdy flaga i sztandar uka˝à
si´ w wejÊciu, dowódca kompanii podaje komendy:
„BACZNOÂå, na prawo — PATRZ”.
7. Flag´ paƒstwowà, z∏o˝onà w prostokàt, flagowy
pocztu niesie przed sobà na d∏oniach obu ràk w po∏o˝eniu poziomym, majàc ramiona ÊciÊle przyciÊni´te do tu∏owia. Po zaj´ciu przez poczty swych miejsc
w szyku dowódca kompanii podaje komendy:
„BACZNOÂå”, „W czwórki, w prawo — ZWROT”,
„Za mnà — MARSZ”.
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8. Gdy kompania honorowa zbli˝y si´ do lewego
skrzyd∏a uszykowanych pododdzia∏ów na odleg∏oÊç 40—50 kroków, dowódca uroczystoÊci podaje komendy: „Szko∏a — BACZNOÂå”, „Szko∏a —
na lewo — PATRZ”. Chorà˝owie pocztów sztandarowych uczestniczàcy w uroczystoÊci oddajà honory fladze paƒstwowej i sztandarowi szko∏y, pochylajàc sztandary pod kàtem 45°. Po przejÊciu kompanii honorowej samorzutnie przenoszà sztandary
w po∏o˝enie „do nogi”.
9. Kompania honorowa maszeruje krokiem równym
wzd∏u˝ frontu pododdzia∏ów i dochodzi do swego
miejsca na prawym skrzydle. Orkiestra przerywa
gr´. Dowódca kompanii honorowej podaje komendy: „Kompania — STÓJ”, „W dwuszereg, w lewo
— FRONT”, „Na prawo — PATRZ”. Po wykonaniu
tych komend przez kompani´ honorowà dowódca
uroczystoÊci podaje komendy: „Szko∏a —
BACZNOÂå”, „Szko∏a — SPOCZNIJ”. Je˝eli Êlubowanie odbywa si´ poza terenem szko∏y, kompania
honorowa udaje si´ na miejsce uroczystoÊci z flagà paƒstwowà i sztandarem.
10. Z chwilà przybycia komendanta szko∏y lub wy˝szego prze∏o˝onego dowódca uroczystoÊci podaje komendy: „Szko∏a — BACZNOÂå”, „Szko∏a, na prawo (lewo) — PATRZ”, po czym podchodzi i sk∏ada
przyk∏adowy meldunek: „Panie nadbrygadierze,
zast´pca komendanta szko∏y (nazwa), brygadier
Malinowski, melduje szko∏´ do uroczystego apelu
sk∏adania Êlubowania przez podchorà˝ych pierwszego rocznika”. Orkiestra grajàca marsza powitalnego, w czasie sk∏adania meldunku przerywa gr´.
11. Przyjmujàcy meldunek udaje si´ do pocztu sztandarowego (dowódca uroczystoÊci idzie z jego lewej
strony pó∏ kroku z ty∏u), zatrzymuje si´ w odleg∏oÊci trzech kroków przed pochylonym sztandarem,
oddaje honory sztandarowi, wykonuje zwrot
w prawo i salutujàc przechodzi przed frontem pododdzia∏ów (dowódca uroczystoÊci idzie z jego prawej strony pó∏ kroku z ty∏u i równie˝ salutuje). Nast´pnie zatrzymuje si´ przed Êrodkiem szyku pocztów sztandarowych uczestniczàcych w uroczystoÊci i oddaje im honory przez salutowanie (dowódca uroczystoÊci idzie z lewej strony, pó∏ kroku z ty∏u). Chorà˝owie pocztów sztandarowych pochylajà
sztandary pod kàtem 45°.
12. Po oddaniu honorów sztandarom nast´puje przeglàd pododdzia∏ów, po czym przyjmujàcy meldunek udaje si´ przed Êrodek ugrupowania pododdzia∏ów i wita si´ z nimi oraz poleca dowódcy uroczystoÊci podaç komend´ „SPOCZNIJ”. Dowódca
uroczystoÊci podaje komendy: „Szko∏a —
BACZNOÂå”. Przyjmujàcy meldunek udaje si´ na
trybun´, zapraszajàc na nià goÊci honorowych. Dowódca uroczystoÊci pozostaje na miejscu.
13. Podniesienie flagi paƒstwowej na maszt nast´puje
po zaj´ciu miejsc na trybunie przez goÊci honorowych. Dowódca uroczystoÊci podaje komendy:
„Szko∏a — BACZNOÂå”, „Szko∏a, na prawo —
PATRZ”, „Poczet flagowy, do podniesienia flagi
paƒstwowej — MARSZ”. Poczet flagowy maszeruje równym krokiem w kierunku masztu i zatrzymu-
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je si´ w odleg∏oÊci kroku przed nim. Flagowy wykonuje krok w przód, przymocowuje zaczepami flag´
do linki noÊnej i na pierwsze dêwi´ki hymnu paƒstwowego podnosi flag´ na maszt. Po podniesieniu
flagi dowódca uroczystoÊci podaje komend´:
„Szko∏a — BACZNOÂå”, „Szko∏a — SPOCZNIJ”.
14. Przed odczytaniem rozkazu komendanta szko∏y
o rozpocz´ciu Êlubowania dowódca uroczystoÊci
wydaje komend´: „Szko∏a — BACZNOÂå”. Wyznaczony oficer wyst´puje przed front pododdzia∏ów.
Orkiestra gra sygna∏ „S∏uchajcie wszyscy”. Po odczytaniu tytu∏u rozkazu dowódca podaje komend´:
„Szko∏a — SPOCZNIJ”, nast´pnie (po odczytaniu
treÊci rozkazu) „Szko∏a — BACZNOÂå”, natomiast
po odczytaniu stopnia i tytu∏u oraz nazwiska podpisujàcego rozkaz: „Szko∏a — SPOCZNIJ”.
15. Przed aktem Êlubowania dowódca uroczystoÊci
wydaje komend´: „Szko∏a — BACZNOÂå”, „Szko∏a, na prawo — PATRZ”, „Poczet sztandarowy,
przed front szyku — MARSZ”. Poczet sztandarowy
maszeruje i zatrzymuje si´ w wyznaczonym miejscu, frontem do szyku. Dowódca uroczystoÊci podaje kolejno komendy: „Szko∏a — BACZNOÂå”,
„Pododdzia∏y (kompania, pluton) pierwszego rocznika dziesi´ç kroków na wprost — MARSZ”, po
czym: „Stra˝acy (podchorà˝owie, kadeci, elewi,
s∏uchacze) wyró˝nieni z∏o˝eniem Êlubowania na
sztandar, do sztandaru — MARSZ”. Z szyku pododdzia∏ów pierwszego rocznika wyst´puje czterech
stra˝aków, po dwóch z prawego i lewego skrzyd∏a
i krokiem równym maszeruje do pocztu sztandarowego. Po podejÊciu do pocztu lewa dwójka zatrzymuje si´ dwa kroki przed dowódcà pocztu, prawa
— dwa kroki przed asystujàcym. Nast´pnie wykonujà zwrot odpowiedni — w prawo i w lewo. Dowódca uroczystoÊci podaje komendy: „Szko∏a, na
prawo — PATRZ”, „Pododdzia∏y (kompania, pluton) pierwszego rocznika — DO ÂLUBOWANIA”.
Sztandarowy na komend´ „DO ÂLUBOWANIA” salutuje sztandarem. W tym momencie stra˝acy, wyró˝nieni z∏o˝eniem Êlubowania na sztandar, podnoszà prawà r´k´ (d∏oƒ i palce u∏o˝one jak do salutowania) i dotykajà dwoma palcami górnej cz´Êci
drzewca sztandaru. Pozostali stra˝acy sk∏adajàc
Êlubowanie, zdejmujà nakrycie g∏owy i przek∏adajà
do lewej r´ki, którà swobodnie puszczajà na ca∏à
d∏ugoÊç. Czapk´ trzyma si´ podszewkà do siebie,
orze∏kiem do przodu (he∏mu nie zdejmuje si´).
Z kolei podnoszà prawe przedrami´ do góry z d∏onià na wysokoÊci oczu, zwróconà w przód i palcami u∏o˝onymi jak do salutowania. Chorà˝owie pochylajà sztandary. Dowódca uroczystoÊci prosi
osoby cywilne (m´˝czyzn) o zdj´cie nakrycia g∏owy. Nast´pnie komendant szko∏y odbiera Êlubowanie odczytujàc jego rot´, którà stra˝acy g∏oÊno
i wyraênie powtarzajà. Po z∏o˝eniu Êlubowania dowódca uroczystoÊci podaje komend´ „PO
ÂLUBOWANIU”. Stra˝acy sk∏adajà Êlubowanie na
sztandar, opuszczajàc prawà r´k´, samorzutnie wykonujà zwrot: lewa dwójka — w prawo, a prawa —
w lewo i wracajà krokiem równym na swoje miejsce w szyku. Sztandarowy wykonuje chwyt „prezentuj”. Pozostali i stra˝acy opuszczajà r´ce, przyj-
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mujà postaw´ swobodnà, a nast´pnie wk∏adajà
czapki. Chorà˝owie pocztów sztandarowych przenoszà sztandary w po∏o˝enie „do nogi”. Dowódca
uroczystoÊci podaje komendy: „Szko∏a —
BACZNOÂå”, „Pododdzia∏y (kompanie, pluton)
pierwszego rocznika w ty∏ — ZWROT”, „Dziesi´ç
kroków na wprost — MARSZ”, „W ty∏ — ZWROT”,
po wykonaniu tych komend: „Szko∏a, na prawo —
PATRZ”, „Poczet sztandarowy do szyku —
MARSZ”, a po wstàpieniu pocztu sztandarowego
— „Szko∏a — BACZNOÂå”, „Szko∏a — SPOCZNIJ”.
16. Po przemówieniu odbywa si´ defilada pododdzia∏ów bioràcych udzia∏ w uroczystoÊci. Dowódca uroczystoÊci
wydaje
komendy:
„Szko∏a
—
BACZNOÂå”, „Szko∏a — do defilady — kierunek
w prawo (lewo) — MASZEROWAå”, „Szko∏a —

Poz. 1227

SPOCZNIJ”. Kompania honorowa przeformowuje
si´ w kolumn´ czwórkowà i maszeruje za orkiestrà,
rozpoczyna defilad´.
17. Po zakoƒczeniu defilady komendant szko∏y organizuje spotkanie z goÊçmi honorowymi i rodzicami
stra˝aków. Umo˝liwia si´ im zwiedzanie sali tradycji, rejonu zakwaterowania oraz bazy szkoleniowej
Szko∏y.
18. Podpisywanie formularza Êlubowania powinno nastàpiç bezpoÊrednio po uroczystoÊci w wyznaczonym miejscu.
19. Je˝eli szko∏a nie ma sztandaru, wy˝szy prze∏o˝ony
zarzàdza zorganizowanie Êlubowania wspólnie
z jednostkà, która posiada sztandar.
Za∏àcznik nr 3

WZÓR

ÂLUBOWANIE
(wyciàg z art. 30 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej —
Dz. U. Nr 88, poz. 400 z póên. zm.)

„Ja, Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, Êwiadom podejmowanych obowiàzków stra˝aka —
UROCZYÂCIE ÂLUBUJ¢
byç ofiarnym i m´˝nym w ratowaniu zagro˝onego ˝ycia ludzkiego i wszelkiego mienia — nawet z nara˝eniem
˝ycia.
Wykonujàc powierzone mi zadania —
Êlubuj´
przestrzegaç prawa, dyscypliny s∏u˝bowej oraz wykonywaç polecenia prze∏o˝onych,
Êlubuj´
strzec tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, a tak˝e honoru, godnoÊci i dobrego imienia s∏u˝by oraz przestrzegaç
zasad etyki zawodowej.”
Powy˝sze Êlubowanie w dniu .........................................................................................................................................
z∏o˝y∏ .................................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko)

przyjà∏ ...............................................................................................................................................................................
(stopieƒ, imi´ i nazwisko)

...................................................

................................................

(podpis przyjmujàcego Êlubowanie)

(podpis sk∏adajàcego Êlubowanie)

