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REGULAMINY SZ RP 
 

Zasady zależności żołnierzy 
 
Żołnierz w stosunku do innych żołnierzy może być przełożonym, podwładnym, starszym lub młod-

szym, jak również równym stopniem wojskowym.  
Przełożonym jest żołnierz lub osoba niebędąca żołnierzem, któremu na mocy przepisów prawa, 

rozkazu, polecenia lub decyzji podporządkowano żołnierza (podwładnego), uprawniona do wydawa-
nia rozkazów, poleceń służbowych podwładnym żołnierzom lub osobom niebędącym żołnierzami 
i kierowania ich czynnościami służbowymi. 

Starszym jest żołnierz, który ma wyższy, a młodszym – niższy stopień wojskowy. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej są prze-

łożonymi wszystkich żołnierzy.  
Podwładnym jest żołnierz lub osoba niebędąca żołnierzem, który na mocy prawa został pod-

porządkowany przełożonemu pod względem organizacyjnym lub specjalistycznym, jeśli wynika to 
z dokumentów kompetencyjnych. Z tego tytułu jest on zobowiązany do wykonywania rozkazów, po-
leceń i wytycznych przełożonego.  

W sprawach służbowych podwładny ma tylko jednego bezpośredniego przełożonego.  
Między żołnierzami Wojska Polskiego a żołnierzami innych armii nie występują stosunki pod-

ległości. Takie zależności mogą być uzgodnione tylko na okres wspólnych przedsięwzięć (misje po-
kojowe, działania w ramach operacji sojuszniczych, służba w międzynarodowych strukturach 
wojsko wych) oraz wykonywania innych zadań określonych rozkazem przełożonego narodowego.  

Rozkaz jest poleceniem podjęcia określonego działania lub jego zaniechania wydanym służbowo 
żołnierzowi przez przełożonego (uprawnionego starszego).  

Rozkaz wydaje się ustnie, na piśmie lub za pomocą sygnałów.  
Rozkaz może uchylić lub zmienić ten, kto go wydał lub – jeżeli dobro służby tego wymaga – jego 

przełożony, informując o tym poprzedniego rozkazodawcę.  
Żołnierz po otrzymaniu rozkazu wydanego ustnie potwierdza to słowem „ROZKAZ” i wykonuje 

go. Przełożony może sprawdzić zrozumienie rozkazu.  
O wykonaniu rozkazu żołnierz melduje przełożonemu, który go wydał, jeśli przełożony nie zarządzi 

inaczej.  
Jeżeli podwładny otrzymał rozkaz bezpośrednio od przełożonego wyższego szczebla, wykonuje 

go i melduje o tym rozkazodawcy oraz swemu bezpośredniemu przełożonemu. Przełożony wyższego 
szczebla, który wydał rozkaz podwładnemu, jest zobowiązany zawiadomić o tym jego bezpośredniego 
przełożonego.  

O niemożności wykonania rozkazu podwładny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wyda-
jącego rozkaz, a o odmowie wykonania rozkazu podwładny jest zobowiązany niezwłocznie powiado-
mić przełożonego wyższego szczebla od przełożonego wydającego rozkaz, dokładnie opisując 
zaistniałą sytuację w formie ustnej lub pisemnej.  

Jeśli żołnierz otrzyma nowy rozkaz w trakcie wykonywania innego rozkazu, melduje o tym wyda-
jącemu rozkaz. W razie potwierdzenia nowego rozkazu, wykonuje go, a wydający taki rozkaz informuje 
pierwszego rozkazodawcę i odpowiada za wynikające z tego następstwa.  

Starszy nie wydaje rozkazów młodszym – z wyjątkiem następujących sytuacji:  
1) kiedy niebezpieczeństwo zagraża jednostce (instytucji) wojskowej lub żołnierzom, jeśli nie ma 

ich przełożonego;  
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2) gdy zachodzi konieczność jednego kierownictwa podczas wspólnego działania różnych jedno-
stek (oddziałów, pododdziałów) wojskowych – jeśli między ich dowódcami nie ma zależności 
służbowej;  

3) kiedy młodsi naruszają prawo lub dyscyplinę wojskową albo zakłócają porządek publiczny.  
Rozkazodawca odpowiada za treść rozkazu oraz dające się przewidzieć skutki jego wykonania, 

a wykonawca rozkazu – za sposób realizacji.  
Żołnierz, który wykonując rozkaz wiedział lub godził się na to, że popełnia przestępstwo, ponosi 

odpowiedzialność karną. Odpowiedzialność karną ponosi również ten, kto taki rozkaz wydał1. 
 

Przełożeni 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  

Marszałek Sejmu  

Marszałek Senatu  

Prezes Rady Ministrów  

Minister Obrony Narodowej  

Szef Sztabu Generalnego WP  

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych  

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych  

Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wojskowego  

Rektor-Komendant AWL  

Prorektor ds. wojskowych  

Szef Pionu – Pion Ogólny  

Dowódca batalionu  

Dowódca kompanii  

Dowódca plutonu  
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1 Regulamin ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej. Sztab Generalny 

Wojska Polskiego, Warszawa 2014, s. 10-12.



ZASADY ŻOŁNIERSKIEGO ZACHOWANIA 
 
Żołnierze w stosunku do innych żołnierzy i do osób cywilnych są zobowiązani przestrzegać zasad 

etycznych, norm współżycia społecznego oraz zachowywać się z godnością, uprzejmie i taktownie. 
Żołnierza obowiązuje zdyscyplinowanie i lojalność wobec innych żołnierzy. 
Żołnierza obowiązuje poszanowanie języka ojczystego, kultura słowa, powstrzymanie się od uży-

wania słów oraz gestów wulgarnych i nieprzyzwoitych. 
Obowiązkiem każdego żołnierza, w szczególności będącego przełożonym lub starszym stopniem 

wojskowym, jest przeciwdziałanie mobbingowi. W sytuacji, gdy żołnierz uzna, że był wobec niego 
stosowany mobbing, może wystąpić z pisemną skargą do przełożonego. Przed złożeniem skargi 
o mobbing żołnierz może podejmować działania mające na celu polubowne rozwiązanie sporu. Wska-
zany regulaminem sposób postępowania nie wyłącza odpowiedzialności prawnej za czyny wymie-
rzone przeciwko innej osobie. 

Żołnierz przebywający na terenie obiektów zajmowanych przez organy wojskowe, jak również 
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostki wojskowej, nie może: 

1) wnosić, posiadać alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych i środków 
zastępczych lub innych podobnie działających środków i substancji, o których mowa w odręb-
nych przepisach; 

2) spożywać alkoholu, używać środków odurzających, substancji psychotropowych i środków 
zastępczych lub innych podobnie działających środków i substancji, o których mowa w odręb-
nych przepisach; 

3) pozostawać w stanie po użyciu alkoholu albo nietrzeźwości lub odurzenia. Dotyczy to również 
żołnierza przybywającego do miejsca pełnienia służby lub zakwaterowania po powrocie 
z urlopu, przepustki, podróży służbowej, leczenia itp. 

4) używać wyrobów tytoniowych i e-papierosów, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (pa-
larni) zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Wobec żołnierza przebywającego na terenie obiektów zajmowanych przez organy wojskowe, jak 
również obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostki wojskowej, będącego 
w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, stosuje się dyscyplinarne środki zapobiegawcze zgodnie z prze-
pisami dyscyplinarnymi, przed których zastosowaniem żołnierza poddaje się badaniom koniecznym 
do ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropo-
wych i środków zastępczych lub innych podobnie działających środków i substancji. 

Żołnierz przebywający na terenie obiektów zajmowanych przez organy wojskowe, jak również 
obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostki wojskowej, nie może przejawiać 
zachowań, które mają podtekst lub zamiar seksualny, tj. dotykania, komentarzy o podtekście ero-
tycznym, stosunków seksualnych, prowokowania sposobem bycia lub strojem do zainteresowania 
swoją seksualnością, eksponowania faktu pozostawania w zażyłych stosunkach z inną osobą (np. 
publiczne trzymanie się za ręce, całowanie, przytulanie)2. 
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2 Tamże, s. 12-13. 



WZAJEMNE ZWRACANIE SIĘ ŻOŁNIERZY 
 
W czasie służby żołnierze zwracają się do siebie używając przed stopniem wojskowym formy 

„PAN” lub „PANI”.  
Żołnierz zwracający się do innego żołnierza wymienia jego stopień w formie skróconej, np. zwra-

cając się do starszego szeregowego (marynarza) „PANIE/PANI SZEREGOWY/MARYNARZU”, do 
starszego kaprala mówi – „PANIE KAPRALU/MAT” lub „PANI KAPRAL/MAT”. Podobnie postępuje 
zwracając się do: starszego sierżanta, młodszego, starszego chorążego, starszego chorążego sztabo-
wego, podporucznika, podpułkownika, komandora podporucznika, komandora porucznika, generała 
(brygady, dywizji, broni), admirała (kontradmirała, wiceadmirała, admirała floty).  

Meldując się lub przedstawiając, żołnierz wymienia swój stopień w pełnym brzmieniu.  
Żołnierz zwracający się do kapelanów wojskowych używa form tytulatury religijno-kościelnej z do-

daniem nazwy stopnia wojskowego, np.: „KSIĘŻE KAPELANIE”, „KSIĘŻE KAPITANIE”, „KSIĘŻE 
BISKUPIE”, „KSIĘŻE BISKUPIE GENERALE” itp.  

Żołnierz – zwracając się do przełożonego lub starszego – przyjmuje postawę zasadniczą i oddaje 
honory. Przełożony (starszy) zezwala na przyjęcie postawy swobodnej.  

Podczas witania się lub żegnania, przełożony (starszy) stosuje zwrot „CZOŁEM PANIE PORUCZ-
NIKU (PANI PORUCZNIK)”, a podwładny (młodszy) odpowiada „CZOŁEM” lub „CZOŁEM PANIE 
PREZYDENCIE (PANI PREZYDENT)” (ministrze/-er/, generale/-ał/, pułkowniku/-nik/ itp. – stosownie 
do stanowiska lub stopnia). Zwrot ten stosuje się tylko w odpowiedzi na powitanie lub pożegnanie 
użyte w tej formie przez przełożonego (starszego) – podwładny nie używa tego zwrotu z własnej ini-
cjatywy.  
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STOPNIE WOJSKOWE 
 
OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH NA POCHEWKACH WOJSK LĄDOWYCH  
ORAZ PODZIAŁ NA KORPUSY OSOBOWE 
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KORPUS PODOFICERÓW MŁODSZYCH

KORPUS PODOFICERÓW MŁODSZYCH

KORPUS OFICERÓW MŁODSZYCH

KORPUS GENERALSKI

KORPUS PODOFICERÓW STARSZYCH

KORPUS OFICERÓW STARSZYCH

KORPUSZ SZEREGOWYCH

szeregowy 
(szer.)

starszy 
szeregowy 
(st. szer.)

starszy 
szeregowy 
specjalista 

(st. szer. spec.)

sierżant 
(sierż.)

starszy 
sierżant 

(st. sierż.)

młodszy  
chorąży 

(mł. chor.)

chorąży 
(chor.)

starszy 
chorąży 

(st. chor.)

generał  
brygady 

(gen. bryg.)

generał 
dywizji 

(gen. dyw.)

generał 
broni 

(gen. broni)

generał 
(gen.)

Marszałek 
Polski 

(marsz.)

starszy chorąży 
sztabowy 

(st. chor. sztab.)

podporucznik 
(ppor.)

porucznik 
(por.)

kapitan 
(kpt.)

major 
(mjr)

podpułkownik 
(ppłk)

pułkownik 
(płk)

kapral 
(kpr.)

starszy 
kapral 

(st. kpr.)

plutonowy 
(plut.)



OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH NA PODKŁADCE (NA KURTCE) 
WOJSK LĄDOWYCH
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szeregowy 
(szer.)

starszy  
szeregowy 
(st. szer.)

starszy szeregowy 
specjalista 

(st. szer. spec.)

kapral 
(kpr.)

starszy  
kapral 

(st. kpr.)

plutonowy 
(plut.)

sierżant 
(sierż.)

starszy 
sierżant 

(st. sierż.)

młodszy  
chorąży 

(mł. chor.)

chorąży 
(chor.)

starszy 
chorąży 

(st. chor.)

starszy 
chorąży sztabowy 
(st. chor. sztab.)

podporucznik 
(ppor.)

porucznik 
(por.)

kapitan 
(kpt.)

major 
(mjr)

podpułkownik 
(ppłk)

pułkownik 
(płk)

generał 
brygady 

(gen. bryg.)

generał 
dywizji 

(gen. dyw.)

generał 
broni 

(gen. broni)

generał 
(gen.)

Marszałek 
Polski 

(marsz.)



OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH NA BERETACH I FURAŻERKACH 
WOJSK LĄDOWYCH
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starszy 
szeregowy 
(st. szer.)

starszy  
sierżant 

(st. sierż.)

młodszy  
chorąży 

(mł. chor.)

chorąży 
(chor.)

starszy  
chorąży 

(st. chor.)

starszy  
chorąży  

sztabowy 
(st. chor. sztab.)

podporucznik 
(ppor.)

porucznik 
(por.)

kapitan 
(kpt.)

major 
(mjr)

podpułkownik 
(ppłk)

pułkownik 
(płk)

generał  
brygady 

(gen. bryg.)

generał  
dywizji 

(gen. dyw.)

generał  
broni 

(gen. broni)

generał 
(gen.)

Marszałek  
Polski 

(marsz.)

starszy 
szeregowy 
specjalista 

(st. szer. spec.)

kapral 
(kpr.)

starszy 
kapral 

(st. kpr.)

plutonowy 
(plut.)

sierżant 
(sierż.)



SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OZNAK NA UMUNDUROWANIU POLOWYM 
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5 mm

10 mm

20 mm

Sposób rozmieszczenia oznaki szkolnej 
na patce od munduru polowego  
i pochewce koszulobluzy 

Sposób rozmieszczenia oznaki szkolnej 
na stopniu od kurtki ubrania 

Oznaka rozpoznawcza AWL  
na mundur polowy noszona  
na lewym ramieniu bluzy 

Sposób rozmieszczenia 
proporczyka na berecie



SKŁADANIE MELDUNKU  
I SŁUżBOWE PRZEDSTAWIANIE SIĘ 

 
Meldunek jest to zwięzła informacja, którą podwładny składa przełożonemu. W meldunku podaje 

się kolejno: formę („PAN, PANI”), stopień wojskowy przełożonego lub stanowisko osoby cywilnej, 
swoje stanowisko, stopień, nazwisko i czynność wykonywaną przez oddział (pododdział) lub meldu-
jącego albo cel przybycia, np. „PANIE MAJORZE (PANI MAJOR) – starszy sali – szeregowy podcho-
rąży KOWALSKI – melduje izbę nr 210 podczas przygotowania do zajęć ze szkolenia strzeleckiego”.  

Ponadto meldunek jest składany: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu, 
Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej i Szefowi Sztabu Ge-
neralnego Wojska Polskiego. Pozostałym osobom cywilnym – przełożonym, żołnierze przedstawiają 
informacje, używając stosownych określeń.  

Przełożonemu, który zna meldującego (przedstawiającego), można składać meldunek bez poda-
wania stanowiska, stopnia i nazwiska. Podobne postępowanie dotyczy nazwy jednostki (instytucji). 
Jeśli meldunek jest składany jej dowódcy (szefowi), to nazwę jednostki lub instytucji należy podać 
w formie skróconej, np.: brygada, dywizja.  

Meldunek składa się w następujących sytuacjach:  
1) w wypadku przybycia przełożonego do rejonu zakwaterowania jednostki lub podod działu (na 

zajęcia, odprawę, apel itp.) oraz miejsca służby (pracy);  
2) podczas pełnienia służby dyżurnej – w czasie pierwszego przybycia przełożonego w danym 

dniu oraz dodatkowo w sprawach określonych w instrukcji służby dyżurnej;  
3) na apelu, zbiórce jednostki (pododdziału) oraz w czasie witania osób przez kompanię honorową;  
4) po przybyciu do przełożonego – o celu przybycia;  
5) przed wyjazdem służbowym, na urlop lub leczenie i po powrocie;  
6) podczas obejmowania i zdawania służby, a także stanowiska służbowego;  
7) po wykonaniu rozkazu.  
Przełożonym składa się meldunek lub sprawozdanie, natomiast osobom nieznanym, mającym 

wyższy stopień, dowódca, oficer dyżurny, żołnierz przedstawia się. Osobom kontrolującym składa 
meldunek lub sprawozdanie dowódca (szef, komendant itp.) kontrolowanej jednostki, instytucji, pod-
oddziału (równorzędnej). Kontrolujący zobowiązany jest poinformować o celu przybycia oraz przed-
stawić imienne stałe lub jednorazowe upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych.  

Gdy kontrolujący przybywa do jednostki (pododdziału) razem z przełożonym, a jest on co najmniej 
równy stopniem, meldunek składa się kontrolującemu, jeśli ma niższy stopień – przełożonemu.  

Jeżeli w czasie kontroli przybędzie przełożony dowódcy kontrolowanej jednostki (pododdziału), 
meldunek składa mu dowódca jednostki (pododdziału), a kontrolujący przedstawia się.  

Służbowe przedstawianie się – to podanie starszemu, który nie zna młodszego (podwładnego), 
swojego stanowiska, stopnia wojskowego i nazwiska, np. „PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOW-
NIK), (dowódca pierwszej drużyny) szeregowy podchorąży Kowalski (Kowalska)”. Starszy postę-
puje podobnie, jeśli nie ma pewności, że jest znany.  

Żołnierz przedstawia się, gdy zwraca się do niego starszy.  
W służbowych rozmowach telefonicznych obowiązuje żołnierzy obustronne przedstawianie się. 

Żołnierz, który otrzymał telefoniczny sygnał wywoławczy, przedstawia się, podając swój stopień woj-
skowy i nazwisko, a w razie powiadomienia lub stwierdzenia, że będzie rozmawiał z przełożonym, 
mówi „MELDUJĘ SIĘ PANIE KAPITANIE (PANI KAPITAN)” i po zakończeniu rozmowy – zgodnie z jej 
rezultatem – „ZROZUMIAŁEM”, „WYKONUJĘ”, „ROZKAZ”, „CZOŁEM...” itp. Pełniący służbę dy-
żurną podaje również funkcję, np. „Dyżurny 1. kompanii szkolenia podstawowego – szeregowy 
podchorąży Kowalski (Kowalska)”3. 
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ZACHOWANIE SIĘ W RÓżNYCH SYTUACJACH 
 
Żołnierzy obowiązuje taktowne zachowanie się. Żołnierz po podejściu przełożonego (starszego) 

zobowiązany jest przerwać wykonywanie czynności, z wyjątkiem sytuacji: 
1) po ogłoszeniu alarmu; 
2) podczas ćwiczeń taktycznych w terenie, na lotniskach w czasie lotów oraz na jednostkach pły-

wających; 
3) na linii wyjściowej, linii otwarcia ognia i stanowiskach ogniowych w czasie strzelań; 
4) w czasie wykonywania prac gospodarczych, warsztatowych, magazynowych, prowadzenia akcji 

ratowniczych, na stanowiskach dowodzenia, w obiektach łączności, podczas czyszczenia broni 
oraz pobierania i spożywania posiłków; 

5) w czasie odpoczynku – od capstrzyku do pobudki; 
6) w obiektach sportowych na terenie jednostki wojskowej (pododdziału) w czasie trwania ćwiczeń 

i zawodów sportowych; 
7) podczas pracy bojowej, obsługiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 
8) w izbie chorych. 
9) w czasie akademii, zebrań, przedstawień teatralnych, koncertów, seansów filmowych i telewi-

zyjnych oraz w czasie ładowania i rozładowywania broni, a także w izbach żołnierskich, świet-
licach, klubach – w czasie wolnym. 

W obecności przełożonych (starszych), bez ich zgody nie należy siedzieć, jeść, pić, palić, czytać, 
grać, używać telefonu itp.  

W grupie żołnierzy znajdujących się w wąskim przejściu, pierwszy, który zauważy zbliżającego 
się przełożonego (starszego), podaje komendę „PRZEJŚCIE”. Żołnierze zatrzymują się, przepuszczają 
przechodzącego, oddają honory przez sfrontowanie i przyjęcie postawy zasadniczej.  

Żołnierz – mężczyzna ma mieć krótko ostrzyżone włosy i ogoloną twarz. Może mieć krótko przy-
strzyżone wąsy. Krótko przystrzyżoną brodę może nosić ze względu na wskazania lekarza odnotowane 
pisemnie lub za zgodą dowódcy jednostki wojskowej. Żołnierz – kobieta na czas wykonywania zadań 
służbowych ma mieć włosy krótkie lub krótko upięte i nie może stosować wyrazistego makijażu oraz 
jaskrawo pomalowanych paznokci. 

Żołnierzom występującym w mundurze zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju biżuterii oraz 
ozdób. Zezwala się jedynie na noszenie zegarka, obrączki oraz sygnetu lub pierścionka4. 

Podczas napotkania przełożonego (starszego), którego ustawienie uniemożliwia przejście, a nie 
ma możliwości ominięcia go, podwładny (młodszy) po przyjęciu postawy zasadniczej i oddaniu ho-
norów, może zwrócić się w następujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZEREGOWY PODCHORĄŻY 
KOWALSKI, PROSZĘ O POZWOLENIE PRZEJŚCIA”. Po uzyskaniu zezwolenia powinien oddać honory 
i przejść. Jeżeli przejście blokuje grupka starszych, to należy zwracać się do najstarszego stopniem5. 

Jeżeli dwóch lub więcej podwładnych (młodszych) zamierza zwrócić się do przełożonego (star-
szego) o umożliwienie przejścia, to jeden z nich po przyjęciu postawy zasadniczej i oddaniu honorów, 
może zwrócić się w następujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZEREGOWY PODCHORĄŻY KO-
WALSKI PLUS JEDEN (DWA, TRZY itd.), PROSZĘ O POZWOLENIE PRZEJŚCIA”. Po uzyskaniu ze-
zwolenia powinien oddać honory i przejść wraz z pozostałymi podwładnymi (młodszymi). 

Gdy przełożony (starszy) wchodzi do pomieszczenia, w którym odbywa się szkolenie lub gdy 
wchodzi do izby żołnierskiej, w której przebywają podwładni (młodsi), najstarszy stopniem podaje 
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komendę „PANIE (PANOWIE) PODCHORĄŻOWIE” lub „BACZNOŚĆ”. Przełożony zezwala na przy-
jęcie postawy swobodnej, podając komendę „SPOCZNIJ”. Następnie komendę „BACZNOŚĆ” podaje 
się w chwili, gdy przełożony już opuszcza pomieszczenie; wcześniejsze podanie komendy może być 
odebrane jako wyproszenie, a w najlepszym wypadku „nietakt”. Należy także pamiętać, że po wyjściu 
przełożonego podaje się komendę „SPOCZNIJ”6. 

Chcąc zwrócić się do żołnierza przebywającego w obecności przełożonego (starszego), należy 
prosić o pozwolenie zwrócenia się, np. „PANIE PUŁKOWNIKU (PANI PUŁKOWNIK) proszę 
o pozwolenie zwrócenia się do Pana majora Kowalskiego (Pani major Kowalskiej)”.  

Jeżeli na pytanie przełożonego lub starszego należy odpowiedzieć twierdząco, żołnierz odpowiada: 
„Tak”, „Tak jest”, „Wiem”, „Zrozumiałem”, a jeżeli przecząco: „Nie”, „Nie wiem”, „Nie zrozumia -
łem”7. 

Gdy podwładny (młodszy) wchodzi do sali (izby), w której przebywa przełożony (starszy), pod-
władny (młodszy) po przyjęciu postawy zasadniczej i oddaniu honorów zwraca się do niego w na-
stępujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZEREGOWY PODCHORĄŻY KOWALSKI, PROSZĘ 
O POZWOLENIE POZOSTANIA W SALI”. Po otrzymaniu odpowiedzi oddaje honory i postępuje dalej 
zgodnie z decyzją przełożonego (starszego). 

Gdy podwładny chce dołączyć do szyku swojego pododdziału, po przyjęciu postawy zasadniczej 
i oddaniu honorów zwraca się do przełożonego w następujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZE-
REGOWY PODCHORĄŻY KOWALSKI, PROSZĘ O POZWOLENIE WSTĄPIENIA DO SZYKU”. Po otrzy-
maniu odpowiedzi oddaje honory i postępuje dalej zgodnie z decyzją przełożonego. 

Gdy podwładny chce dołączyć do zajęć swojego pododdziału, po przyjęciu postawy zasadniczej 
i oddaniu honorów zwraca się do przełożonego w następujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZE-
REGOWY PODCHORĄŻY KOWALSKI, PROSZĘ O POZWOLENIE DOŁĄCZENIA DO ZAJĘĆ”. Po otrzy-
maniu odpowiedzi oddaje honory i postępuje dalej zgodnie z decyzją przełożonego. 

Gdy podwładny chce zwrócić się do przełożonego (starszego), po przyjęciu postawy zasadniczej 
i oddaniu honorów zwraca się do niego w następujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZEREGOWY 
PODCHORĄŻY KOWALSKI Z ZAPYTANIEM”. Po otrzymaniu odpowiedzi oddaje honory i postępuje 
dalej zgodnie z decyzją przełożonego. 

Gdy podwładny chce zwrócić się do przełożonego (starszego), po przyjęciu postawy zasadniczej 
i oddaniu honorów zwraca się do niego w następujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZEREGOWY 
PODCHORĄŻY KOWALSKI W SPRAWIE”. Po zakończeniu rozmowy oddaje honory, wykonuje zwrot 
w tył (w lewo, w prawo) i odmaszerowuje. 

Jeżeli podwładny (młodszy) udaje się do kancelarii przełożonego (starszego) w sprawie lub na 
wezwanie, to przed wejściem puka do drzwi. Po otrzymaniu zgody na wejście do pomieszczenia, np. 
przez komendę „WEJŚĆ”, oddaje honory i zwraca się stosownie do sytuacji. W przypadku otrzymania 
przed wejściem komendy „CZEKAĆ” (lub podobnej) oczekuje przed drzwiami na wezwanie. W przy-
padku braku odpowiedzi po zapukaniu do drzwi odczekuje chwilę i ponawia pukanie. 

Gdy podwładny zostanie wezwany do przełożonego (starszego), po przyjęciu postawy zasadniczej 
i oddaniu honorów zwraca się do niego w następujący sposób: „PANIE PORUCZNIKU, SZEREGOWY 
PODCHORĄŻY KOWALSKI, MELDUJĘ SIĘ NA ROZKAZ”. Po zakończeniu rozmowy oddaje honory, 
wykonuje zwrot w tył (w lewo, w prawo) i odmaszerowuje. 

Gdy podwładny wykona rozkaz wydany wcześniej przez przełożonego, udaje się do niego i po 
przyjęciu postawy zasadniczej oraz oddaniu honorów zwraca się do niego w następujący sposób: 
„PANIE PORUCZNIKU, SZEREGOWY PODCHORĄŻY KOWALSKI, MELDUJĘ WYKONANIE ZADANIA”. 
Po zakończeniu rozmowy oddaje honory, wykonuje zwrot w tył (w lewo, w prawo) i odmaszerowuje. 
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Żołnierz wchodzi do pomieszczenia służbowego za zgodą przełożonego (starszego). Przed wejściem 
pozostawia wierzchnie okrycie (kurtkę, nakrycie głowy), jeżeli warunki na to pozwalają, lub po wejściu 
zdejmuje tylko nakrycie głowy, oddaje honory i melduje cel przybycia. Po otrzymaniu rozkazu lub 
załatwieniu sprawy oddaje honory, wykonuje zwrot w kierunku wyjścia, nakłada nakrycie głowy i wy-
chodzi. Żołnierz wchodzący do pomieszczenia z bronią nie zmienia jej położenia. Pełniąc służbę, 
będąc w hełmie lub trzymając broń w położeniu „na pas”, nie zdejmuje nakrycia głowy. 
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Zapukanie do drzwi

1

Wejście za zgodą przełożonego

2

Zdjęcie beretu

3

Sposób trzymania beretu

4

Postawa zasadnicza

5

Oddanie honorów, rozmowa

6

7

Założenie beretu,  
opuszczenie pomieszczenia

8

Koniec rozmowy,  
oddanie honorów,  

zwrot w kierunku wyjścia



PRZYJMOWANIE POSTAWY ZASADNICZEJ  
I SWOBODNEJ BEZ BRONI 

 
Postawa zasadnicza – to pozycja przyjmowana przez żołnierzy do wykonania nakazanych czyn-

ności lub do wystąpień służbowych. W postawie zasadniczej żołnierz stoi nieruchomo. Ciężar ciała 
spoczywa równomiernie na obu stopach. Pięty są złączone, stopy zaś rozwarte na szerokość środ-
kowej części podeszwy buta. Nogi w kolanach wyprostowane, mięśnie nóg lekko naprężone. Tułów 
wyprostowany. Brzuch lekko wciągnięty, ramiona cofnięte – na jednakowej wysokości i równolegle 
do linii frontu. Ręce opuszczone i wyprostowane w łokciach. Palce zwarte i wyprostowane; palec 
środkowy ułożony wzdłuż szwu spodni. Głowa podniesiona, wzrok skierowany na wprost, usta 
zamknięte. Żołnierz przyjmuje postawę zasadniczą na komendę „BACZNOŚĆ” oraz bez tej komendy 
w następujących przypadkach: 

a) na zapowiedź komendy niepoprzedzonej komendą „BACZNOŚĆ”; 
b) po wykonaniu komendy „ZBIÓRKA” 
i podczas: 
c) wydawania lub przyjmowania rozkazów; 
d) składania meldunku i przedstawiania się; 
e) oddawania honorów w miejscu; 
f) podawania komend w miejscu.  
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Postawa swobodna – to pozycja umożliwiająca żołnierzowi częściowy odpoczynek podczas wy-
konywania regulaminowych czynności i wystąpień służbowych, przede wszystkim podczas parad 
i uroczystości wojskowych. Przyjmuje się ją na komendę „SPOCZNIJ” oraz samoczynnie w sytuacjach 
określonych w regulaminach, np. po odliczeniu. Na komendę „SPOCZNIJ” żołnierz energicznie wy-
suwa lewą nogę w lewo w skos na odległość równą połowie długości stopy. Ciężar ciała spoczywa na 
prawej nodze. Ręce opuszczone swobodnie, palce ułożone dowolnie. Żołnierz ma swobodę ruchów, 
lecz nie wolno mu rozmawiać w szyku. W razie potrzeby poprawia umundurowanie i oporządzenie, 
a także równanie i krycie. Jeżeli przez dłuższy czas pozostaje w postawie swobodnej, może zmienić 
położenie nóg w ten sposób, że cofa lewą do prawej, a następnie wysuwa prawą i odwrotnie. Ponadto 
w wystąpieniach indywidualnych oraz w szyku podczas zajęć bez broni żołnierz może – wykonawszy 
komendę „SPOCZNIJ” w sposób wyżej opisany – przyjmować postawę swobodną w rozkroku oraz 
krzyżować ręce z tyłu tułowia. Za zezwoleniem dowódcy może także chwilowo opuścić szyk8. 
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ZWROTY W MIEJSCU 
 
Zwroty w miejscu wykonuje się na komendę: „W lewo (w prawo, w tył) – ZWROT”. Zwroty 

w lewo i w tył wykonuje się przez lewe ramię, na obcasie buta lewej nogi i czubku prawego buta, 
energicznie dostawiając najkrótszą drogą nogę pozostawioną w tyle. Zwrot w prawo – odwrotnie. 
W czasie zwrotu górna część ciała pozostaje jak w postawie zasadniczej; nóg w kolanach nie zgina się. 
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Wykonywanie zwrotu w miejscu w lewo 

Wykonywanie zwrotu w miejscu w tył

Zwrot w tył przez lewe 
ramię na pięcie lewej  
i palcach prawej stopy

Dostawienie prawej 
nogi do lewej

Dostawienie prawej 
nogi do lewej

Ręce  
dołączone 
do tułowia

Obrót na pięcie lewej i palcach prawej stopy



ODDAWANIE HONORÓW BEZ BRONI 
 
Oddawanie honorów jest oznaką żołnierskiego szacunku dla tradycji, symboli (barw i znaków) 

narodowych i wojskowych oraz przełożonych i starszych, a także przejawem koleżeństwa, dobrego 
wychowania, dyscypliny i spoistości wojska. 

Żołnierze są obowiązani oddawać honory: 
  1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 
  2) Marszałkom Sejmu i Senatu; 
  3) Prezesowi Rady Ministrów; 
  4) Ministrowi Obrony Narodowej; 
  5) przełożonym, starszym i równym stopniem; 
  6) kombatantom występującym z widocznym oznaczeniem stopnia wojskowego; 
  7) fladze państwowej, proporcowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, fladze Ministra Obrony 

Narodowej, Marszałka Polski, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, flagom rodzajów 
sił zbrojnych i banderze wojennej – w czasie ich oficjalnego podnoszenia i opuszczania (eks-
ponowania), sztandarom wojskowym oraz banderze wojennej podczas wchodzenia na okręt 
i schodzenia z okrętu; 

  8) przed Grobem Nieznanego Żołnierza; 
  9) symbolom i miejscom upamiętniającym bohaterską walkę i męczeństwo Narodu Polskiego 

i innych narodów, jeśli są tam wystawione posterunki honorowe; 
10) pogrzebom z wojskową asystą honorową. 
Żołnierzy obowiązuje wzajemne oddawanie honorów zarówno w czasie służby, jak i poza nią, 

zgodnie z „Regulaminem Musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. 
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Podwładni i młodsi oddają honory pierwsi, a żołnierze równi stopniem jednocześnie. Starsi stop-
niem wojskowym odwzajemniają honory. 

W czasie oficjalnego grania (odtwarzania) hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i hym-
nów innych państw, „Hasła Wojska Polskiego”, sygnałów: „Służba Wartownicza”, „Śpij Kolego” lub 
„Cisza” – żołnierze występujący indywidualnie w umundurowaniu przyjmują postawę zasadniczą, 
a jeśli są w nakryciu głowy – salutują. W czasie oficjalnego grania Pieśni Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego żołnierze występujący indywidualnie przyjmują postawę zasadniczą. 

W miejscach wykonywania obowiązków służbowych (w pomieszczeniach służbowych) honory 
oddaje się przełożonym (starszym) przez powstanie, przyjęcie postawy zasadniczej i skłon głowy – 
tylko podczas pierwszego ich przybycia. 

Żołnierzom innych państw przebywającym na obszarze naszego kraju, honory można oddawać 
na zasadach wzajemności.  

Żołnierz nie oddaje honorów podczas: 
1) przechodzenia przez jezdnię oraz mijania się w odległości większej niż 15 kroków; 
2) prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i urządzeń; 
3) bezpośredniego udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, udzie-

lania pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczania (ochrony) miejsc wypadków; 
4) legitymowania, doprowadzania, konwojowania, pełnienia służby wartowniczej na posterunku 

oraz uczestniczenia w innych interwencjach porządkowych; 
5) wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych, wykonywania zadania bojowego 

lub ćwiczeń, jeżeli przerwanie związanych z nimi czynności skutkowałoby niewykonaniem otrzy-
manego rozkazu; 

6) wykonywania prac porządkowo-gospodarczych; 
7) podczas zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojska; 
8) prowadzenia psa służbowego. 
Przełożonym występującym w ubiorze cywilnym oddaje się honory zgodnie z przepisami woj-

skowymi. Podwładny będący w ubiorze cywilnym pozdrawia przełożonych (starszych) w sposób 
przyjęty w środowisku cywilnym. 

Żołnierz zachowuje się w sposób zwyczajowo przyjęty, kierując się poczuciem karności, godności 
i zasadami dobrego wychowania w sytuacjach nieprzewidzianych w regulaminie oraz w trakcie prze-
bywania w następujących miejscach: 

1) ośrodkach leczniczych (poradniach, punktach opatrunkowych, izbach chorych, szpitalach i sa-
natoriach itp.); 

2) instytucjach, placówkach i miejscach publicznych (kinach, teatrach, miejscach kultu religijnego, 
lokalach gastronomicznych, na stadionach, w placówkach handlowych, w środkach komuni-
kacji miejskiej, w czasie uczestniczenia w pogrzebach itp.); 

3) stołówkach, palarniach, czytelniach, poczekalniach, umywalniach, toaletach itp.9 
Żołnierze oddają sobie honory wojskowe w różnych sytuacjach: z bronią, bez broni oraz w na-

kryciu i bez nakrycia głowy – zarówno w miejscu, jak i w marszu. 
W miejscu, w nakryciu głowy i bez broni żołnierz salutuje w postawie zasadniczej. Z chwilą zbli-

żenia się przełożonego na trzy kroki zwraca głowę w jego stronę („frontuje”, czyli wykonuje zwrot 
w kierunku przełożonego) i podnosi szybkim ruchem do daszka czapki (obrzeża hełmu, beretu, fu-
rażerki) prawą rękę tak ułożoną, aby przedramię i dłoń oraz złączone palce – wskazujący i środkowy 
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– tworzyły linię prostą; pozostałe palce dłoni są złożone i przyciśnięte kciukiem. Wystającą część 
palca środkowego przykłada – od strony palca wskazującego – do brzegu daszka czapki (obrzeża 
hełmu, beretu, furażerki) nad kątem prawego oka; dłoń jest zwrócona ku przodowi, łokieć zaś skie-
rowany w dół i na prawo w skos. Gdy przełożony minie żołnierza, kończy on salutowanie, opuszczając 
szybkim ruchem rękę do położenia w postawie zasadniczej, z jednoczesnym zwrotem głowy na 
wprost, po czym przyjmuje postawę swobodną. Salutując w miejscu (np. podczas meldowania się), 
przytrzymuje rękę przy nakryciu głowy przez sekundę. 

W marszu, w nakryciu głowy i bez broni żołnierz salutuje z jednoczesnym zwróceniem głowy 
w stronę przełożonego, przy czym lewa ręka przyłożona lekko dłonią do uda pozostaje nieruchoma. 
Palce ręki są złączone i wyprostowane. Salutowanie rozpoczyna trzy kroki przed przełożonym, a koń-
czy po minięciu go. Podczas wyprzedzania rozpoczyna salutowanie w momencie zrównania się 
z przełożonym, a kończy po przejściu trzech kroków. Jeżeli przełożony wyprzedza żołnierza, ten za-
czyna salutować w chwili zrównania się z nim, a kończy po przejściu trzech kroków. 

W marszu, bez nakrycia głowy, z bronią i bez broni żołnierz wykonuje skłon głowy w kierunku 
przełożonego w odległości trzech kroków. Lewą rękę (lub obie ręce) ma opuszczoną (opuszczone) 
– jak w postawie zasadniczej10. 

26

Oddawanie honorów bez broni, w nakryciu i bez nakrycia głowy 

TEMPO 1 TEMPO 2 TEMPO 1 TEMPO 2

____________ 
10 Regulamin musztry Sił Zbrojnych RP..., dz. cyt., s. 17-18.



MARSZ KROKIEM DEFILADOWYM I ZWYKŁYM 
 
Marsz rozpoczyna się z postawy zasadniczej lewą nogą. Wykonuje się go krokiem defiladowym 

lub zwykłym, natomiast marsz w miejscu – tylko krokiem zwykłym. Marsz poprzedza komenda, np.: 
„Szeregowy podchorąży Kalinowski, kierunek na wprost (w lewo, w prawo, w tył na lewo, w tył na 
prawo, w lewo w skos, w prawo w skos) – MARSZ” lub „Szeregowy podchorąży Kalinowski, za mną 
– MARSZ”. Po każdej komendzie pierwsze trzy kroki wykonuje się krokiem defiladowym na wprost 
(z wyjątkiem marszu w miejscu). 

Krok defiladowy stosuje się: 
a) rozpoczynając marsz (pierwsze trzy kroki); 
b) w marszu po komendzie „BACZNOŚĆ”; 
c) w marszu po zapowiedzi komendy dotyczącej zatrzymania się; 
d) w czasie występowania z (wstępowania do) szyku.  
Żołnierz, rozpoczynając marsz krokiem defiladowym, podnosi stopę na wysokość około 10 cm 

i stawia ją sprężyście z lekkim przybiciem. Tułów ma wyprostowany, pierś podaną do przodu, wzrok 
skierowany na wprost.  

Ruchy rąk wykonuje na przemian w następujący sposób: robiąc wymach ręką do przodu, zgina 
ją w łokciu i płynnie przenosi tak, aby mały palec dłoni znalazł się na wysokości górnej krawędzi 
sprzączki pasa głównego. Dłoń ułożona skośnie, palce złączone i wyprostowane, a krawędź kciuka 
skierowana w stronę tułowia – w odległości około 5 cm od piersi. Rękę przenosi do tyłu (nie skręcając 
dłoni) najkrótszą drogą, do oporu w stawie łokciowym i barkowym. Długość kroku – 60-80 cm. 
Tempo marszu – 112-116 kroków na minutę. 

Krok zwykły obowiązuje na terenie koszar, miast, osiedli itp. oraz podczas śpiewu w marszu. Żoł-
nierze występujący indywidualnie stosują go również podczas oddawania honorów w marszu, a także 
w czasie podchodzenia do (odchodzenia od) przełożonego.  

Maszerując krokiem zwykłym, żołnierz ma głowę uniesioną, tułów wyprostowany. Wymach rąk 
swobodny – w takt marszu. Długość kroku – 60-70 cm. Tempo – 112-116 kroków na minutę.  

Podczas uroczystości, w czasie marszu krokiem zwykłym obowiązuje taki wymach ręki, jak w mar-
szu krokiem defiladowym. 

Z kroku defiladowego do zwykłego przechodzi się na komendę „SPOCZNIJ”. Żołnierz stawia jesz-
cze jeden krok defiladowy i rozpoczyna marsz krokiem zwykłym. Zmienia krok na zwykły również 
bez komendy, po pierwszych trzech krokach rozpoczynających marsz. Komendy podaje się na lewą 
lub prawą nogę.  

W marszu z bronią wolna ręka (ręce) porusza (poruszają) się jak podczas marszu bez broni. Na 
zapowiedź komendy do rozpoczęcia marszu z bronią u nogi broń należy nieco unieść. 

 
 

MARSZ W MIEJSCU 
 
Marsz w miejscu wykonuje się na komendę „W miejscu – MARSZ”; zarówno rozpoczynającą 

marsz w miejscu, jak i podaną do przejścia z ruchu do marszu w miejscu. W pierwszym przypadku 
żołnierz rozpoczyna marsz w miejscu lewą nogą. W drugim przypadku komendy podaje się na do-
wolną nogę. Następny krok żołnierz wykonuje jeszcze w ruchu, po czym maszeruje w miejscu. Marsz 
ten polega na podnoszeniu i opuszczaniu na przemian prawej i lewej nogi na wysokość około 10 cm 
z jednoczesnym ruchem rąk w takt marszu (jak podczas marszu w ruchu).  
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Aby żołnierz maszerujący w miejscu ruszył naprzód, podaje się komendę „Na wprost – MARSZ” 
na lewą nogę. Żołnierz wykonuje jeszcze jeden krok w miejscu, następnie rozpoczyna marsz na 
wprost11. 

 
 

BIEG I ZATRZYMANIE SIĘ 
 
Bieg z miejsca i z marszu wykonuje się na komendę: „Biegiem – MARSZ”. Na zapowiedź ko-

mendy żołnierz ugina ręce w łokciach, a na hasło rozpoczyna bieg lewą nogą, pochylając tułów lekko 
do przodu i poruszając rękami w takt biegu. Długość kroku – 80-100 cm, tempo biegu – 160-180 
kroków na minutę. 

 
Hasło komendy do przejścia z kroku zwykłego do biegu podaje się na lewą nogę. Żołnierz robi 

wówczas jeszcze jeden krok i rozpoczyna bieg.  
Na hasło komendy „Zwykły – KROK”, podane na dowolną nogę, żołnierz zwalnia bieg, stawiając 

w tym tempie jeszcze trzy kroki i rozpoczyna marsz nakazanym krokiem.  
Przed rozpoczęciem biegu z bronią żołnierz zabezpiecza ją, zdejmuje bagnet, a pas karabinu ma-

szynowego i ręcznego granatnika przeciwpancernego przekłada przez prawe ramię bez dodatkowej 
komendy.  

Na zapowiedź „Biegiem” należy broń trzymaną u nogi nieco unieść, a broń w położeniu „na pas”, 
„przez pierś” lub „przez plecy” – wziąć do prawej ręki. Podczas biegu broń trzyma się w lekko ugiętej 
ręce, poziomo, z lufą skierowaną do przodu. Po zakończeniu biegu żołnierz bez komendy przenosi 
broń w poprzednie położenie. 

Zatrzymanie następuje na komendę, np. „Szeregowy podchorąży Mazierski – STÓJ”. Po zapowiedzi 
żołnierz zaczyna maszerować krokiem defiladowym, a po haśle daje jeszcze jeden krok, przystawiając 
energicznie – do drugiej nogi – nogę, na którą padło hasło, po czym przyjmuje postawę zasadniczą. Broń 
pozostaje w takim położeniu, jak w czasie marszu. Aby zatrzymać biegnącego żołnierza, podaje się ko-
mendę „Zwykły – KROK”, a następnie komendę, np.: „Szeregowy podchorąży Szczygieł – STÓJ”. 
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„Biegiem... MARSZ”



ZMIANA KIERUNKU MARSZU 
 
Kierunek marszu zmienia się na komendę: „Kierunek – W LEWO (W PRAWO, W TYŁ NA PRAWO, 

W TYŁ NA LEWO, W LEWO W SKOS, W PRAWO W SKOS)” lub według wskazanego przedmiotu te-
renowego. Na hasło komendy żołnierz robi trzy kroki na wprost, a następnie zmienia kierunek marszu 
na nakazany i maszeruje dalej12. 

 
CZYNNOŚCI ŻOŁNIERZA W SZYKU, ODLICZANIE 

 
Czynności żołnierzy w szyku:  
1) krycie – ustawienie się żołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów w rzędzie, w linii prostej;  
2) równanie – ustawienie się żołnierzy (pojazdów) lub pododdziałów w szeregu, w linii prostej;  
3) odstępowanie – zwiększanie odstępów między żołnierzami (pododdziałami) w szyku o okreś-

loną liczbę kroków; 
4) łączenie – powrót do szyku poprzedniego (przed odstępowaniem)13. 

Odliczanie stosuje się w celu ustalenia stanu liczbowego żołnierzy lub sformowania nowego szyku. 
Wykonuje się je na komendę np.: „Kolejno – ODLICZ”, „Do dwóch – ODLICZ”. Można także nakazać 
odliczanie do jakiejkolwiek liczby, np.: „Do trzech (pięciu, dziesięciu) – ODLICZ”. 

Na hasło „ODLICZ” żołnierze pierwszego szeregu zwracają jednocześnie głowy w prawo z wyjąt-
kiem prawoskrzydłowego. Żołnierz prawoskrzydłowy pierwszego szeregu zwraca głowę w lewo i za-
czyna odliczanie. Pozostali żołnierze pierwszego szeregu, odwracając energicznie głowy z prawej na 
lewą stronę, podają kolejno liczby, po czym zwracają głowy na wprost i przyjmują postawę swobodną. 
Natomiast żołnierze drugiego szeregu zwracają uwagę na podaną przez ich poprzedników liczbę, 
która także ich dotyczy, i wraz z nimi przyjmują postawę swobodną. 

Jeżeli dwuszereg jest niepełny, to lewoskrzydłowy drugiego szeregu – po odliczeniu – zwraca 
głowę w kierunku dowódcy i melduje głośno: „NIEPEŁNY”. 

Aby sformować kolumnę dwójkową z żołnierzy maszerujących w rzędzie, stosuje się odliczanie 
w marszu na komendę „Do dwóch – ODLICZ”. Żołnierze odliczają wówczas, nie zmieniając tempa 
marszu i kolejno zwracają głowy w lewo. W podobny sposób wykonuje się w marszu komendę „Ko-
lejno – ODLICZ”14. 
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„Kierunek...
...W LEWO” 

zwykle podane „na lewą nogę”

Oznaczony żołnierz wykonuje krycie  
poprzez ustawienie się równo za żołnierzem 

w szeregu przed nim. 
Równanie wykonuje poprzez ustawienie się 

w linii równo z żołnierzem  
znajdującym się po jego prawej stronie. 



WYSTĘPOWANIE I WSTĘPOWANIE,  
PODCHODZENIE DO PRZEŁOŻONEGO 

 
Żołnierz wywołany z pierwszego szeregu, np.: „Szeregowy podchorąży Wierzbicki”, przyjmuje 

postawę zasadniczą i odpowiada głośno „Jestem”. Na komendę „WYSTĄP” występuje trzy kroki 
na wprost i staje w postawie zasadniczej. Na jego miejsce wstępuje natychmiast stojący za nim żoł-
nierz z drugiego szeregu (stawiając dwa kroki). Żołnierz wskazany bez podania nazwiska wymienia 
swój stopień wojskowy i nazwisko. 

Żołnierz wywołany z drugiego szeregu (również skrzydłowy) występuje pięć kroków; dwa kroki 
– krokiem zwykłym, trzy następne zaś – krokiem defiladowym w następujący sposób: robi wykrok 
lewą nogą, lewą ręką dotyka lewego ramienia swojego poprzednika, po czym cofa lewą nogę do pra-
wej. Na ten znak żołnierz pierwszego szeregu robi prawą nogą krok w prawo w skos do przodu. Po 
przejściu wywołanego wraca na swoje miejsce, dając lewą nogą krok w lewo w skos do tyłu. Postę-
puje podobnie, gdy wywołany wraca na swoje miejsce. Uważa przy tym, aby krok w prawo w skos 
zrobić równocześnie z wykonaniem zwrotu w tył przez powracającego żołnierza. 

Na komendę „WSTĄP” wywołany robi w tył zwrot, wraca na swoje miejsce w taki sam sposób, jak 
podczas występowania i przyjmuje taką postawę, jak pododdział. Natomiast żołnierz, który zajmował 
jego miejsce, wraca do drugiego szeregu, robiąc dwa kroki do tyłu (bez zwrotu i wymachu rąk). 
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Komendy „WYSTĄP” i „WSTĄP” podaje się również grupie żołnierzy. Jeżeli komenda „WYSTĄP” 
dotyczy kilku żołnierzy stojących w pierwszym szeregu, występują oni jednocześnie. Stojący obok 
siebie w drugim szeregu występują kolejno, zaczynając od prawego; natomiast żołnierze, którzy nie 
stoją w tym szeregu obok siebie – jednocześnie. Na komendę „WSTĄP” wywołani żołnierze robią 
w tył zwrot i wracają na swoje miejsce jednocześnie lub w kolejności występowania z szyku. 

W wypadku ustawienia pododdziału w wąskim miejscu (korytarzu itp.) wywołany żołnierz (grupa) 
występuje krok przed szyk. 

Żołnierz wywołany z trzeciego szeregu lub z kolumny w miejscu na komendę „WYSTĄP” prze-
chodzi za plecami żołnierzy swojego szeregu na prawą stronę kolumny lub na stronę wskazaną przez 
dowódcę. Następnie – maszerując wzdłuż skrzydła trójszeregu lub wzdłuż kolumny – występuje trzy 
kroki przed front szyku. Żołnierz wywołany z czoła kolumny również występuje trzy kroki przed front 
szyku, a na jego miejsce wstępuje żołnierz kryjący go. Natomiast żołnierz wywołany z drugiego sze-
regu kolumny występuje w sposób podany dla dwuszeregu. Na komendę „WSTĄP” żołnierz robi 
w tył zwrot, wraca na swoje miejsce w taki sam sposób, jak podczas występowania i przyjmuje taką 
postawę, jak pododdział. Natomiast żołnierz, który zajmował jego miejsce, wraca do drugiego sze-
regu, robiąc dwa kroki do tyłu (bez zwrotu i wymachu rąk). 

Żołnierz wywołany z kolumny w marszu przechodzi za plecami żołnierzy swojego szeregu na 
prawą stronę kolumny i maszeruje na wysokości swojego szeregu w odstępie jednego kroku od pra-
woskrzydłowego. Wywołany w marszu do przełożonego podchodzi do niego z lewej strony. Jeżeli 
przełożony nie zatrzyma się, maszeruje obok niego (na tej samej wysokości) i po oddaniu honorów 
melduje się w marszu. Na komendę „WSTĄP” oddaje honory, zatrzymuje się i po zwrocie w miejscu 
w odpowiednim kierunku wraca na swoje miejsce w szyku. 

Na komendę „DO MNIE” lub np.: „Do kapitana Mrozowskiego” żołnierz nieznajdujący się w 
szyku idzie krokiem zwykłym najkrótszą drogą do wzywającego, zatrzymuje się trzy kroki przed nim 
w postawie zasadniczej, oddaje honory i melduje się, np.: „Panie kapitanie, melduję się na rozkaz”. 
Żołnierz wywołany z szyku w miejscu opuszcza go jak przy występowaniu. Dalsze czynności wykonuje 
jak żołnierz wywołany spoza szyku. Na komendę „WSTĄP” oddaje honory, robi zwrot w miejscu we 
właściwym kierunku i krokiem zwykłym wraca najkrótszą drogą na swoje miejsce15. 
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POSTAWA ZASADNICZA I SWOBODNA  
Z KARABINKIEM 

 
Postawa zasadnicza z bronią różni się od postawy zasadniczej bez broni innym ułożeniem prawej 

ręki trzymającej broń (z wyjątkiem położenia „przez plecy”). Karabinek trzyma się w położeniu „na 
pas” (z kolbą złożoną – lufą do dołu, z kolbą rozłożoną oraz drewnianą – lufą do góry), natomiast 
pistolet maszynowy – w futerale na pasie głównym, na prawym biodrze. Ręczny granatnik przeciw-
pancerny trzyma się w położeniu „na pas” nasadką do dołu. Pas broni żołnierz trzyma prawą ręką 
między kciukiem a palcem wskazującym, łokciem zaś przyciska broń do tułowia. Zamknięta dłoń 
znajduje się na wysokości górnego wszycia górnej kieszeni kurtki munduru. Karabin wyborowy i ka-
rabin maszynowy trzyma się przy prawej nodze, językiem spustowym do przodu, tył trzewika kolby 
opierając o ziemię. Kolba dotyka stopy prawej nogi. Przód trzewika kolby znajduje się na linii czubków 
butów, broń lekko przyciśnięta do biodra. Kciukiem opuszczonej prawej ręki obejmuje się broń od 
strony wewnętrznej, pozostałymi palcami – zwartymi i wyprostowanymi – od zewnętrznej. 

Postawa swobodna z bronią różni się od postawy swobodnej bez broni innym ułożeniem prawej 
ręki trzymającej broń (z wyjątkiem położenia „przez plecy”). Położenie karabinka, pistoletu maszy-
nowego i ręcznego granatnika przeciwpancernego jak w postawie zasadniczej16. 
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ODDAWANIE HONORÓW Z BRONIĄ 
 
W miejscu, w nakryciu głowy i z bronią (z wyjątkiem położenia broni „przez plecy”) żołnierz przyj-

muje postawę zasadniczą, „frontuje” i z chwilą zbliżenia się przełożonego na trzy kroki wykonuje 
skłon głowy. Żołnierz z bronią w położeniu „przez plecy” salutuje. 

W miejscu, bez nakrycia głowy bez broni i z bronią żołnierz przyjmuje postawę zasadniczą, „fron-
tuje” i wykonuje skłon głowy. Po podejściu do przełożonego oraz przed odejściem od niego oddaje 
honory przez przyjęcie postawy zasadniczej i skłon głowy. 

W marszu, w nakryciu głowy i z bronią (z wyjątkiem położenia broni „przez plecy”) żołnierz nie 
zmienia jej położenia, lecz jedynie wykonuje skłon głowy w kierunku przełożonego – w takiej odle-
głości, jak podczas salutowania. Lewą rękę ma opuszczoną – jak w postawie zasadniczej. Żołnierz 
z bronią w położeniu „przez plecy” salutuje. 

W miejscu i w marszu, z bronią noszoną na pasie głównym żołnierz oddaje honory jak bez broni. 
 
 

ODDAWANIE HONORÓW PODODDZIAŁEM 
 
W ugrupowaniu rozwiniętym pododdział (oddział) bez broni oddaje honory na komendy: „BACZ-

NOŚĆ”, „Na prawo (lewo) – PATRZ”. Żołnierze zwracają energicznie głowy w nakazanym kierunku, 
patrzą na przełożonego i prowadzą go wzrokiem. Dowódcy (od dowódcy plutonu wzwyż), oficerowie, 
chorążowie i inni żołnierze funkcyjni znajdujący się na prawym skrzydle pododdziału oraz szefowie 
kompanii salutują. 

W marszu pododdział (oddział) z bronią i bez broni oddaje honory na komendy: „BACZNOŚĆ”, 
„Na prawo (lewo) – PATRZ”, podane w odległości 15-20 kroków przed przełożonym. 

Na komendę „BACZNOŚĆ” wszyscy żołnierze maszerują krokiem defiladowym, natomiast na ko-
mendę „Na prawo (lewo) – PATRZ” zwracają jednocześnie energicznie głowy i patrzą na przełożo-
nego, z wyjątkiem prawoskrzydłowego (lewoskrzydłowego) pierwszego szeregu kolumny. Na 
komendę „Na lewo – PATRZ” kierunkowym jest żołnierz lewoskrzydłowy. 
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Kierunkowy jako jedyny nie zwraca głowy w prawo.

Oddawanie honorów pododdziałem w ugrupowaniu marszowym 



Maszerujący przed kompanią i z prawej jej strony dowódcy, oficerowie (chorążowie), inne osoby 
funkcyjne oraz szef kompanii salutują. Dowódca prowadzący kolumnę kończy salutowanie w odle-
głości pięciu kroków po minięciu przełożonego. Gdy ogon kolumny minie przełożonego, podaje ko-
mendę „BACZNOŚĆ”, na którą żołnierze zwracają głowy na wprost (oddający honory przez 
salutowanie przestają salutować), a następnie komendę „SPOCZNIJ”17. 

W czasie zajęć, odpraw, konferencji służbowych itp. honory oddaje się na komendę: „PANIE…”, 
„PANOWIE…” (OFICEROWIE, PODOFICEROWIE, SZEREGOWI – wymienić tylko najwyższy korpus 
stosownie do składu grupy). Gdy występują ponadto osoby cywilne, podaje się tylko zapowiedź ko-
mendy: „PANIE” albo „PANOWIE”, albo „PANIE, PANOWIE”. Obecni stają frontem do przełożonego 
(starszego), a żołnierze przyjmują postawę zasadniczą. 

Przełożony po przyjęciu meldunku słowem „DZIĘKUJĘ” zezwala przyjąć postawę swobodną. Po 
kolejnej komendzie meldującego „PROSZĘ SIADAĆ” zgromadzeni siadają. 

Komendę do oddania honorów podaje się również wtedy, gdy przełożony opuszcza pomieszczenie 
lub zajęcia (odprawę, konferencję itp.) według zasad ustalonych powyżej. Po wyjściu przełożonego 
słowem „DZIĘKUJĘ” zezwala się przyjąć postawę swobodną. 

Komendę „BACZNOŚĆ” podaje się i składa meldunek każdego dnia, podczas pierwszego przy-
bycia przełożonego do oddziału (pododdziału, sztabu, instytucji). 

Komendy do oddania honorów nie podaje się: 
1) po ogłoszeniu alarmu; 
2) podczas ćwiczeń taktycznych w terenie, na lotniskach w czasie lotów oraz na jednostkach pły-

wających; 
3) na linii wyjściowej, linii otwarcia ognia i stanowiskach ogniowych w czasie strzelań; 
4) w czasie wykonywania prac gospodarczych, warsztatowych, magazynowych, prowadzenia akcji 

ratowniczych, na stanowiskach dowodzenia, w obiektach łączności, podczas czyszczenia broni 
oraz pobierania i spożywania posiłków; 

5) w czasie odpoczynku – od capstrzyku do pobudki; 
6) w obiektach sportowych na terenie jednostki wojskowej (pododdziału) w czasie trwania ćwiczeń 

i zawodów sportowych; 
7) podczas pracy bojowej, obsługiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego; 
8) w izbie chorych. 
Meldowanie nie obowiązuje w czasie akademii, zebrań, przedstawień teatralnych, koncertów, 

seansów filmowych i telewizyjnych oraz w czasie ładowania i rozładowywania broni, a także w izbach 
żołnierskich, świetlicach, klubach – w czasie wolnym. Żołnierz zachowuje się wtedy w sposób zwy-
czajowo przyjęty, kierując się poczuciem karności, godności, szacunku do przełożonych (starszych) 
oraz zasadami dobrego wychowania18.
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17 Tamże, s. 27. 
18 Regulamin ogólny Sił Zbrojnych RP..., dz. cyt., s. 15-16.
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PRZYSIĘGA WOJSKOWA 
 

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, 
przysięgam 

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, 
bronić jej niepodległości i granic. 

Stać na straży Konstytucji, 
strzec honoru żołnierza polskiego, 

sztandaru wojskowego bronić. 
Za sprawę mojej Ojczyzny 

w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. 
Tak mi dopomóż Bóg.

1 2 3

1 2 3

Po złożeniu  
przysięgi

 „PO” 
Żołnierz zakłada beret,  

trzymając lewą ręką za przód, 
a prawą za tył beretu. 

 „PRZYSIĘDZE” 
Żołnierz chwyta prawą 
ręką za broń, a lewą 

opuszcza wzdłuż tułowia. 

Przed złożeniem 
przysięgi 

Żołnierz trzyma broń 
w położeniu  
„przez pierś”.

 „DO” 
Żołnierz prawą ręką  

zdejmuje beret, który kładzie 
na zgiętym przedramieniu 

lewej ręki, trzymając palcami 
za lamówkę beretu od dołu. 
Beret jest ułożony orzełkiem 

do przodu. 

  „PRZYSIĘGI” 
Żołnierz unosi prawe 
przedramię pionowo  
do góry, dłoń zwraca  

w przód, końce palców 
układa tak,  

jak do salutowania,  
na wysokości oczu. 



PIEŚNI I TEKSTY 
 
 
 

HYMN PAŃSTWOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 

Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 

Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

 
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 

Będziem Polakami. 
Dał nam przykład Bonaparte, 

Jak zwyciężać mamy. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 
 

Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 

Wrócim się przez morze. 
 

Marsz, marsz, Dąbrowski… 
 

Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany – 

Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 

 
Marsz, marsz, Dąbrowski…
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PIEŚŃ REPREZENTACYJNA WOJSKA POLSKIEGO 
 

Legiony to żołnierska nuta, 
Legiony to ofiarny stos, 

Legiony to żołnierska buta, 
Legiony to straceńców los. 

 
My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 

Na stos – rzuciliśmy swój życia los, 
Na stos, na stos. 

 
Mówili, żeśmy stumanieni, 

Nie wierząc nam, że chcieć to móc! 
Laliśmy krew osamotnieni, 

A z nami był nasz drogi Wódz! 
 

My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 

Na stos – rzuciliśmy swój życia los, 
Na stos, na stos. 

 
Nie chcemy dziś od was uznania, 
Ni waszych mów, ni waszych łez. 

Skończyły się dni kołatania 
Do waszych dusz, do waszych serc! 

 
My, Pierwsza Brygada, 
Strzelecka gromada, 

Na stos – rzuciliśmy swój życia los, 
Na stos, na stos.
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ŚLUBOWANIE STUDENTA AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH 
 

Ja, student Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusz Kościuszki, 
ślubuję uroczyście 

wytrwale dożyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce, 
zdobywać sumiennie i twórczo wiedzę, 

oraz umiejętności w duchu prawdy, wolności i odpowiedzialności, 
dbać o honor i dobre imię akademii, 

wzbogacać jej dorobek i tradycje, 
darzyć szacunkiem pracowników akademii, 

przestrzegać zasad tolerancji i współżycia społecznego, 
postępować zgodnie z regulaminem studiów, 

i innymi przepisami obowiązującymi w akademii 
oraz zasadami koleżeństwa. 

 
 
 
 

 
 

GAUDEAMUS IGITUR 
 

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus! 

Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem, 
nos habebit humus, nos habebit humus. 

 
Vivat Academia, vivant professores! 
Vivat Academia, vivant professores! 

Vivat membrum quodlibet, vivant membra quaelibet, 
semper sint in flore, semper sint in flore!
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HYMN DO MIŁOŚCI OJCZYZNY 
 

Święta miłości kochanej ojczyzny, 
Czują cię tylko umysły poczciwe! 

Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. 

Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe, 
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. / 2× 
 
 
 

 
 

SZARA PIECHOTA 
 

Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, 
Nie noszą ni srebra, ni złota, 

Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój, 
Piechota, ta szara piechota. / 2× 

 
Ref. Maszerują strzelcy, maszerują, 

Karabiny błyszczą, szary strój, 
A przed nimi drzewce salutują, 
Bo za naszą Polskę idą w bój! 

 
Idą, a w słońcu kołysze się stal, 
Dziewczęta zerkają zza płota, 

A oczy ich dumnie utkwione są w dal, 
Piechota, ta szara piechota. / 2× 

 
Nie grają im surmy, nie huczy im róg, 

A śmierć im pod stopy się miota, 
Lecz w pierwszym szeregu podąża na bój: 

Piechota, ta szara piechota. / 2×
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OBOWIĄZKI PODOFICERA DYżURNEGO KOMPANII  
(PUNKTY REGULAMINU) 

 
253. Podoficera dyżurnego pododdziału wyznacza się spośród podoficerów, szeregowych (ma-

rynarzy) zawodowych, a w uzasadnionych przypadkach szeregowych (marynarzy) lub podchorążych 
i kadetów. Podlega on dowódcy pododdziału, a pod względem służby – oficerowi dyżurnemu jedno-
stki. Podoficerowi dyżurnemu podlegają dyżurni pododdziału.  

254. Podoficer dyżurny w czasie i miejscu ustalonym w porządku dnia przeprowadza zbiórkę żoł-
nierzy wyznaczonych do służb i melduje o tym dowódcy lub szefowi pododdziału, w celu udzielenia 
im instruktażu. Instruktażu służbie dyżurnej pododdziału może udzielać żołnierz wyznaczony roz-
kazem dowódcy.  

255. Dowódca lub szef kompanii (inny wyznaczony rozkazem przez dowódcę żołnierz) sprawdza 
przygotowanie żołnierzy do objęcia służb oraz prowadzi instruktaż z nowym podoficerem dyżurnym, 
zapoznając go ze stanem ewidencyjnym i faktycznym żołnierzy. Nadzoruje przekazanie pododdziało-
wego magazynu broni przez zdającego służbę podoficera dyżurnego obejmującemu służbę oraz za-
mknięcie magazynu broni, a następnie osobiście plombuje magazyn oraz pojemnik z kluczami 
(wpisuje kody zabezpieczające).  

256. Każdorazowe otwarcie i zamknięcie pododdziałowego magazynu broni musi być poprzedzone 
poinformowaniem o tym fakcie oficera dyżurnego jednostki wojskowej (lub dowódcy warty – w za-
leżności od konfiguracji systemu) i otrzymaniem jego zgody na otwarcie tego magazynu. Zasady 
otwierania pododdziałowych magazynów broni w sytuacjach alarmowych określa się w instrukcjach 
pododdziałowych służb dyżurnych i oficera dyżurnego jednostki wojskowej.  

257. Podoficer dyżurny pododdziału ma prawo wydawania rozkazów wynikających z obowiązków 
określonych w instrukcji pełnienia służby oraz potrzeby utrzymania dyscypliny i porządku wojskowego. 

258. Podoficer dyżurny czuwa nad przestrzeganiem przez wszystkich żołnierzy pododdziału re-
gulaminowych norm współżycia i zasad koleżeństwa, sprawiedliwym, równomiernym dzieleniem 
prac porządkowych oraz reaguje na wszelkie naruszenia w tym względzie. Melduje o nich dowódcy 
pododdziału, a w wypadkach drastycznych, również oficerowi dyżurnemu jednostki.  

259. Podoficer dyżurny sprawdza wygląd zewnętrzny umundurowanych żołnierzy wychodzących 
poza rejon zakwaterowania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje ich usunięcie.  

260. Po odprawie podoficer dyżurny obejmujący służbę przejmuje dokumentację i sprzęt kwate-
runkowy zgodnie ze spisem wyposażenia, sprawdza stan plomb na drzwiach magazynów broni, na 
szafkach hydrantowych, tablicach rozdzielczych, sprawność oświetlenia awaryjnego oraz porządek 
w pododdziale.  

261. Przekazanie i przyjęcie służby podoficer dyżurny melduje dowódcy pododdziału i oficerowi 
dyżurnemu jednostki, np.: przekazujący – „PANIE KAPITANIE (PANI KAPITAN), kapral Kwiatkowska 
melduje zdanie służby podoficera dyżurnego kompanii”, przyjmu jący – „PANIE KAPITANIE (PANI 
KAPITAN), sierżant Kowalski melduje objęcie służby podoficera dyżurnego kompanii”. Jeżeli prze-
kazanie (przyjęcie służby) następuje po godzinach służbowych, podoficerowie dyżurni meldują ten 
fakt wyznaczonemu przez dowódcę pododdziału żołnierzowi zawodowemu i oficerowi dyżurnemu 
jednostki.  

262. Podoficer dyżurny składa meldunek dowódcy pododdziału, jego przełożonym oraz oficerowi 
dyżurnemu i jego pomocnikowi – jeżeli posiadają równy lub wyższy stopień wojskowy, np. „PANIE 
KAPITANIE (PANI KAPITAN), podoficer dyżurny kompanii, kapral Kwiatkowska melduje kompanię 
podczas przygotowania do apelu porannego (porannego rozruchu fizycznego, toalety porannej 
itp.). W czasie pełnienia służby nic ważnego nie wydarzyło się” (albo melduje, co się wydarzyło). 
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OBOWIĄZKI DYŻURNEGO KOMPANII 
263. Dyżurnego (dyżurnych) pododdziału wyznacza się spośród szeregowych (marynarzy), słu-

chaczy jednostek szkolnictwa wojskowego, a w uzasadnionych przypadkach podoficerów. Podlega 
on podoficerowi dyżurnemu i wykonuje jego rozkazy oraz polecenia, gdy ten jest nieobecny, pełni 
jego obowiązki. 

 
 

USTAWA O ŚRODKACH PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO  
I BRONI PALNEJ 

 
Rozdział 3 broń palna art. 45: 
Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków: 
1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na: 
    a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania 

czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu; 
    b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmie-

rzającym bezpośrednio do takiego zamachu; 
    c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzają-
cym bezpośrednio do takiego zamachu; 

    d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy 
państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu; 

    e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia; 
2) konieczność przeciwstawienia się osobie: 
    a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału 

wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, 
zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby; 

    b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej 
do jej posiadania; 

3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której: 
    a) użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a-d i pkt 2; 
    b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 115 

§ 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163-165, art. 197, art. 252 i art. 280-282 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

4) konieczność: 
    a) ujęcia osoby:  
        – dokonującej zamachu, o którym mowa w pkt 1 lit. d lub e, wobec której użycie broni palnej 

było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a-d i pkt 2; 
        – wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa 

w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163-165, art. 197, art. 252 i art. 280-282 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

        – dokonującej zamachu, o którym mowa w pkt 1 lit. d lub e; 
        – jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że 

może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu; 
    b) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odby-

wającej karę pozbawienia wolności, jeżeli: 
        – ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby; 
        – istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni 

palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu; 
        – pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem 
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popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 115 § 20, art. 148, art. 156 § 1, art. 163-
165, art. 197, art. 252 i art. 280-282 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; 

    c) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odby-
wającej karę pozbawienia wolności w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdze-
niem popełnienia lub przygotowania do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w: 

        – art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm. 3);  

        – art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020);  

        – art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego 
oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687); 

5) konieczność udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności z aresztu śledczego lub za-
kładu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej, a także pościg za tą osobą. 

 
ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO 

 
Środkami przymusu bezpośredniego są: 
  1) siła fizyczna w postaci technik: 
      a) transportowych; 
      b) obrony; 
      c) ataku; 
      d) obezwładnienia; 
  2) kajdanki: 
      a) zakładane na ręce; 
      b) zakładane na nogi; 
      c) zespolone; 
  3) kaftan bezpieczeństwa; 
  4) pas obezwładniający; 
  5) siatka obezwładniająca; 
  6) kask zabezpieczający; 
  7) pałka służbowa; 
  8) wodne środki obezwładniające; 
  9) pies służbowy; 
10) koń służbowy; 
11) pociski niepenetracyjne; 
12) chemiczne środki obezwładniające w postaci: 
      a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających; 
      b) plecakowych miotaczy substancji obezwładniających; 
      c) granatów łzawiących, 
      d) innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających; 
13) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej; 
14) cela zabezpieczająca; 
15) izba izolacyjna; 
16) pokój izolacyjny; 
17) kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów 

mechanicznych; 
18) pojazdy służbowe; 
19) środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym ma-

teriały wybuchowe; 
20) środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających. 
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