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Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78,
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54,
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53,
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przed z∏o˝eniem Êlubowania funkcjonariusz
Stra˝y Granicznej, zwany dalej „funkcjonariuszem”,
nie mo˝e wykonywaç czynnoÊci okreÊlonych w art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y
Granicznej.

§ 2. 1. Mianowany funkcjonariusz sk∏ada Êlubowa-
nie:

1) w s∏u˝bie kandydackiej — w terminie nieprzekra-
czajàcym 1 miesiàca od dnia podj´cia s∏u˝by,

2) w s∏u˝bie przygotowawczej — przed skierowaniem
na kurs podstawowy do oÊrodka szkolenia Stra˝y
Granicznej.

2. Funkcjonariusz ponownie przyj´ty do s∏u˝by
sk∏ada Êlubowanie tylko wówczas, gdy nie z∏o˝y∏ go
w trakcie poprzednio pe∏nionej s∏u˝by w Stra˝y Gra-
nicznej lub gdy rota z∏o˝onego wczeÊniej Êlubowania
by∏a inna ni˝ obowiàzujàca w dniu ponownego przyj´-
cia do s∏u˝by.

§ 3. Do przyjmowania Êlubowania sà uprawnieni
prze∏o˝eni, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy
z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, lub
ich zast´pcy, zwani dalej „przyjmujàcymi Êlubowanie”.

§ 4. 1. Funkcjonariusz sk∏ada Êlubowanie w po-
mieszczeniu jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicz-
nej lub podczas uroczystego apelu na placach zbiórek,
w miejscach pami´ci narodowej, na placach miejskich.

2. Przebieg ceremonii Êlubowania w pomieszcze-
niu jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej okreÊla
za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Przebieg uroczystego apelu, w czasie którego
funkcjonariusze sk∏adajà Êlubowanie, okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 5. 1. Wype∏niony i podpisany akt Êlubowania pod-
lega w∏àczeniu do akt osobowych funkcjonariusza.

2. Wzór aktu Êlubowania okreÊla za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 6. Traci moc zarzàdzenie nr 11 Ministra Spraw
Wewn´trznych z dnia 17 stycznia 1991 r. w sprawie ce-
remonia∏u sk∏adania Êlubowania przez funkcjonariu-
szem Stra˝y Granicznej (Dz. Urz. MSW Nr 1, poz. 9,
z 1994 r. Nr 1, poz. 12 i z 1998 r. Nr 3, poz. 10).

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie ceremonia∏u sk∏adania Êlubowania przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 719)

Za∏àcznik nr 1

PRZEBIEG CEREMONIA¸U ÂLUBOWANIA W POMIESZCZENIU JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 
STRA˚Y GRANICZNEJ

1. Âlubowanie odbywa si´ w pomieszczeniu, w któ-
rym jest umieszczone dobrze widoczne god∏o Rze-
czypospolitej Polskiej, flaga paƒstwowa oraz sztan-
dar jednostki organizacyjnej Stra˝y Granicznej, je-
˝eli zosta∏ jej nadany.

2. W ceremonii Êlubowania powinni uczestniczyç bez-
poÊredni prze∏o˝eni funkcjonariuszy sk∏adajàcych
Êlubowanie.

3. Funkcjonariusze sk∏adajàcy Êlubowanie i uczestni-
czàcy w ceremonii wyst´pujà w umundurowaniu
galowym (funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydackiej
mogà wyst´powaç w umundurowaniu polowym).

4. Na ceremoni´ Êlubowania mo˝na zaprosiç:

1) przedstawicieli organów administracji rzàdowej
i samorzàdowej, formacji mundurowych podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, zwiàzku zawodowego funkcjona-
riuszy,

2) osoby wskazane przez sk∏adajàcego Êlubowanie.

5. Przyjmujàcy Êlubowanie wyznacza funkcjonariusza
odpowiedzialnego za zorganizowanie ceremonii
Êlubowania, zwanego dalej „organizatorem”, do
którego obowiàzków nale˝y:

1) zaproszenie osób wymienionych w ust. 4 oraz
powiadomienie pozosta∏ych uczestników o ter-
minie i miejscu ceremonii,

2) przygotowanie pomieszczenia do ceremonii
oraz niezb´dnych dokumentów: wykazu sk∏ada-
jàcych Êlubowanie, tekstu roty Êlubowania, ak-
tów Êlubowania itp.,

3) ustawienie sk∏adajàcych Êlubowanie w kolejno-
Êci zgodnej z wykazem, frontem do god∏a Rze-
czypospolitej Polskiej,

4) wskazanie miejsc pozosta∏ym uczestnikom cere-
monii Êlubowania,

5) zawiadomienie przyjmujàcego Êlubowanie o go-
towoÊci do rozpocz´cia Êlubowania.

6. Ceremonia Êlubowania rozpoczyna si´ w chwili
przybycia przyjmujàcego Êlubowanie i przebiega
wed∏ug nast´pujàcego porzàdku:

1) organizator podaje komend´ „BacznoÊç” i sk∏a-
da przyjmujàcemu Êlubowanie meldunek o go-
towoÊci funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do
Êlubowania,

2) po przyj´ciu meldunku przyjmujàcy Êlubowanie
zwraca si´ do sk∏adajàcych Êlubowanie s∏owa-

mi: „Czo∏em funkcjonariusze Stra˝y Granicz-
nej”, sk∏adajàcy Êlubowanie odpowiadajà: „Czo-
∏em Panie pu∏kowniku (w zale˝noÊci od stop-
nia)”,

3) przyjmujàcy Êlubowanie zajmuje miejsce obok
god∏a Rzeczypospolitej Polskiej, wita osoby za-
proszone na ceremonie Êlubowania i objaÊnia
znaczenie majàcego nastàpiç Êlubowania,

4) po zakoƒczeniu wystàpienia przyjmujàcego Êlu-
bowanie organizator zwraca si´ do osób obec-
nych z proÊbà o powstanie oraz podaje komen-
d´: „Do Êlubowania”,

5) na komend´ „Do Êlubowania” wszyscy funkcjo-
nariusze przyjmujà postaw´ zasadniczà, a sk∏a-
dajàcy Êlubowanie, 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∏u-
goÊç d∏oni. Nakrycie g∏owy funkcjonariusz trzy-
ma podszewkà do siebie, orze∏kiem do przodu,
podnoszàc prawà r´k´ w taki sposób, aby przed-
rami´ by∏o skierowane pionowo do góry z d∏o-
nià na wysokoÊci oczu zwróconà w przód i pal-
cami u∏o˝onymi jak do salutowania; przyjmujà-
cy Êlubowanie odczytuje kolejne frazy roty Êlu-
bowania, a sk∏adajàcy Êlubowanie powtarzajà je
g∏oÊno i wyraênie,

6) organizator podaje komend´: „Po Êlubowaniu”,
po której sk∏adajàcy Êlubowanie opuszczajà r´k´
i przyjmujà postaw´ swobodnà. Wyst´pujàcy
w nakryciu g∏owy nak∏adajà je. Postaw´ swo-
bodnà przyjmujà pozostali uczestnicy ceremo-
nii.

7. Przyjmujàcy Êlubowanie odczytuje kolejno stopnie,
imiona i nazwiska funkcjonariuszy sk∏adajàcych
Êlubowanie. Wywo∏any funkcjonariusz podchodzi
i podpisuje akt Êlubowania. Nast´pnie przyjmujàcy
Êlubowanie sk∏ada podpis na akcie Êlubowania
i podaje d∏oƒ funkcjonariuszowi, wypowiadajàc
zwrot: „Witam w szeregach Stra˝y Granicznej”, po
czym funkcjonariusz wraca na poprzednie miejsce.

8. Po zakoƒczeniu aktu Êlubowania przyjmujàcy Êlu-
bowanie mo˝e udzieliç g∏osu osobom zaproszo-
nym i sk∏adajàcym Êlubowanie w celu wyg∏oszenia
okolicznoÊciowych przemówieƒ.

9. UroczystoÊç Êlubowania koƒczy organizator po-
dzi´kowaniem osobom zaproszonym za przybycie
i uczestnictwo oraz z∏o˝onym przyjmujàcemu Êlu-
bowanie meldunkiem o zakoƒczeniu uroczystoÊci
Êlubowania.



1. Âlubowanie odbywa si´ na placach zbiórek, w miej-
scach pami´ci narodowej na placach miejskich itp.
Wskazane jest eksponowanie sztandaru jednostki
organizacyjnej Stra˝y Granicznej, je˝eli zosta∏ jej
nadany.

2. Pododdzia∏ z∏o˝ony z funkcjonariuszy Stra˝y Gra-
nicznej sk∏adajàcych Êlubowanie staje w ugrupo-
waniu rozwini´tym w linii kolumn kompanii (pluto-
nów) po kompanii honorowej, a przed pozosta∏ymi
pododdzia∏ami.

3. Apel do czasu zakoƒczenia czynnoÊci zwiàzanych
z podniesieniem flagi paƒstwowej na maszt prze-
biega zgodnie z ceremonia∏em wojskowym.

4. Funkcjonariusze sk∏adajàcy Êlubowanie i uczestni-
czàcy w ceremonii wyst´pujà w umundurowaniu
galowym (funkcjonariusze w s∏u˝bie kandydackiej
mogà wyst´powaç w umundurowaniu polowym).

5. Na ceremoni´ Êlubowania mo˝na zaprosiç:

1) przedstawicieli organów administracji rzàdowej
i samorzàdowej, formacji mundurowych podle-
g∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych, zwiàzku zawodowego funkcjona-
riuszy,

2) osoby wskazane przez sk∏adajàcego Êlubowa-
nie.

6. Przyjmujàcy Êlubowanie wyznacza funkcjonariusza
odpowiedzialnego za zorganizowanie uroczystego
apelu, zwanego dalej „organizatorem”, do którego
obowiàzków nale˝y:

1) przygotowanie niezb´dnych dokumentów: wy-
kazu sk∏adajàcych Êlubowanie, tekstu roty Êlu-
bowania, aktów Êlubowania itp.,

2) wskazanie miejsc uczestnikom ceremonii Êlubo-
wania, zawiadomienie przyjmujàcego Êlubowa-
nie o gotowoÊci do rozpocz´cia Êlubowania.

7. Cz´Êç apelu, w której funkcjonariusze Stra˝y Gra-
nicznej sk∏adajà Êlubowanie, przebiega wed∏ug na-
st´pujàcego porzàdku:

1) przyjmujàcy Êlubowanie wita i przedstawia oso-
by przyby∏e na ceremoni´ Êlubowania i objaÊnia
znaczenie majàcego nastàpiç Êlubowania,

2) po zakoƒczeniu wystàpienia przyjmujàcego 
Êlubowanie dowódca uroczystoÊci podaje ko-
mendy: „Pododdzia∏y — bacznoÊç! Na prawo
patrz! Poczet sztandarowy przed front szyku
marsz!”,

3) po wystàpieniu pocztu i zaj´ciu przez niego wy-
znaczonego miejsca dowódca uroczystoÊci po-

daje komendy: „Pododdzia∏y — bacznoÊç! Funk-
cjonariusze wyró˝nieni z∏o˝eniem Êlubowania
na sztandar — do sztandaru marsz!”, po których
czterech wyró˝nionych funkcjonariuszy w ko-
lumnie dwójkowej podchodzi do sztandaru, za-
trzymujàc si´ w odleg∏oÊci dwóch kroków przed
pocztem sztandarowym, wykonujàc w miejscu
zwrot w taki sposób, aby staç twarzà do sztanda-
ru po pochyleniu go przez sztandarowego na
czas Êlubowania i przyjmujàc postaw´ zasadni-
czà,

4) po zaj´ciu miejsc przez funkcjonariuszy wyró˝-
nionych Êlubowaniem na sztandar dowódca
uroczystoÊci podaje komendy: „Czapk´ (beret)
— zdejmij! Pododdzia∏y — na prawo patrz! Funk-
cjonariusze sk∏adajàcy Êlubowanie — do Êlubo-
wania!”, po której wszyscy Êlubujàcy zdejmujà
prawà r´kà nakrycia g∏owy, przek∏adajà je do
swobodnie opuszczonej r´ki lewej i trzymajà je
stronà wewn´trznà do siebie, orze∏kiem do przo-
du, kciuk lewej r´ki wyciàgni´ty do przodu, a na-
st´pnie podnoszà prawà r´k´ w bok w taki spo-
sób, by przedrami´ by∏o skierowane pionowo
do góry z d∏onià na wysokoÊci oczu zwróconà
w przód i palcami u∏o˝onymi jak do salutowania.
Nast´pnie przyjmujàcy Êlubowanie odczytuje
kolejne frazy roty Êlubowania, a sk∏adajàcy Êlu-
bowanie powtarzajà je g∏oÊno i wyraênie,

5) po z∏o˝eniu Êlubowania dowódca uroczystoÊci
podaje komendy: „Po Êlubowaniu! Czapk´ (be-
ret) — w∏ó˝!”, po której sk∏adajàcy Êlubowanie
funkcjonariusze zak∏adajà nakrycia g∏owy, a na-
st´pnie: „Pododdzia∏y — bacznoÊç! Wyró˝nieni
funkcjonariusze do szyku marsz!”,

6) po wstàpieniu funkcjonariuszy dowódca uroczy-
stoÊci podaje komendy: „Pododdzia∏y — na pra-
wo patrz! Poczet sztandarowy do szyku marsz!”,

7) po wstàpieniu pocztu sztandarowego do szyku
przyjmujàcy Êlubowanie wypowiada zwrot: „Wi-
tam w szeregach Stra˝y Granicznej” i wraca na
uprzednio zajmowane miejsce. Nast´pnie do-
wódca uroczystoÊci podaje komend´ koƒczàcà
ceremoni´ Êlubowania: „Pododdzia∏y — spo-
cznij!”,

8) po zakoƒczeniu ceremonii Êlubowania zaprosze-
ni goÊcie wyg∏aszajà okolicznoÊciowe przemó-
wienia.

8. Dalszy przebieg apelu — defilada i zakoƒczenie uro-
czystoÊci — odbywa si´ zgodnie z ceremonia∏em
wojskowym.

9. Funkcjonariusze, którzy z∏o˝yli Êlubowanie w czasie
uroczystego apelu, podpisujà akt Êlubowania, naj-
póêniej w terminie 3 dni od daty Êlubowania.

Dziennik Ustaw Nr 79 — 5435 — Poz. 719

Za∏àcznik nr 2

PRZEBIEG UROCZYSTEGO APELU, W CZASIE KTÓREGO FUNKCJONARIUSZE STRA˚Y GRANICZNEJ
SK¸ADAJÑ ÂLUBOWANIE
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Za∏àcznik nr 3WZÓR AKTU ÂLUBOWANIA


