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Zagadnienia

• Postawa zasadnicza i swobodna.

• Zasady organizowania i przebieg uroczystości zgodnie z Ceremoniałem 
Wojskowym SZ RP



Postawa zasadnicza

To postawa przyjmowana przez żołnierzy do wykonania nakazanych 
czynności 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 środkowej części podeszwy buta. Nogi 
w kolanach wyprostowane, mięśnie nóg lekko naprężone. Tułów 
wyprostowany. Brzuch lekko wciągnięty, ramiona cofnięte do tylu - 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.



Źródło: Regulamin Musztry SZ RP, 1994

Postawa zasadnicza



Kiedy przyjmuje się postawę zasadniczą?

Żołnierz przyjmuje postawę zasadniczą na komendę „BACZNOŚĆ" oraz 
bez tej komendy w następujących przypadkach:
a) na zapowiedź komendy nie poprzedzonej 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.

Postawa zasadnicza



Postawa zasadnicza

Źródło: Promocja oficerska AWL we Wrocławiu. www.idziemy.pl



Postawa swobodna

• To postawa umożliwiająca żołnierzowi częściowy odpoczynek podczas 
wykonywania 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 wysuwa 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.



Postawa swobodna



• 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" przyjmować postawę swobodną w rozkroku oraz 
krzyżować ręce z tyłu tułowia.

Postawa swobodna



ZASADY ORGANIZOWANIA I PRZEBIEG 
UROCZYSTOŚCI ZGODNIE Z CEREMONIAŁEM 
WOJSKOWYM SZ RP

• Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest 
kodeksem postępowania oraz zbiorem zasad i norm, określających 
zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych 
biorących udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz o 
charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, 
organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej.



Wojskowa asysta honorowa

Wojskową asystę honorową może stanowić: 

• kompania honorowa, 

• pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu 
sztandarowego, 

• orkiestra wojskowa (trębacz, werblista), 

• poczet sztandarowy (flagowy, banderowy, proporcowy),

• posterunek honorowy (oficerski, podoficerski, żołnierski, z bronią lub 
bez broni).



Elementy uroczystości wojskowej

1. Wprowadzenie poddoddziałów.

2. Przybycie zaproszonych gości i kadry kierowniczej.

3. Wprowadzenie wojskowej asysty honorowej

4. Przybycie dówódcy jednostki wojskowej.

5. Podniesienie flagi państwowej.

6. Część okolicznościowa uroczystości.

7. Odegranie "Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego"

8. Defilada i odprowadzenie sztandaru.









Wybrane symbole i oznaczenia 
występujące podczas uroczystości 
zgodnie z ceremoniałem:

Ø Flaga państwowa

Ø Sztandar

Ø Proporzec Prezydenta Rzeczpospolitej

Ø Poczty sztandarowe innych organizacji.



Pieśni i sygnały wykonywane 
podczas uroczystości:
Ø Hymn Państwowy Rzeczpospolitej Polskiej

Ø Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego

Ø „Hasło Wojska Polskiego”

Ø „Służba Wartownicza”

Ø „Śpij Kolego”

Ø „Cisza”
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Pytania?



Dziękuję za uwagę


