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ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
W UROCZYSTOŚCIACH PAŃSTWOWYCH, WOJSKOWYCH,
PATRIOTYCZNYCH I PATRIOTYCZNO-RELIGIJNYCH
ORAZ POGRZEBACH W GARNIZONIE ŻAGAŃ

I.

WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

Wszystkie zasady udziału wojskowej asysty honorowej określa „Ceremoniał
Wojskowy” wprowadzony DECYZJĄ Nr 392/MON MINISTRA OBRONY
NARODOWEJ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku
służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz.
Urz. MON z dnia 3 października 2014 r.)
Wojskową asystę honorową mogą stanowić:
 kompania honorowa;
 pododdział honorowy z pocztem sztandarowym
sztandarowego;
 orkiestra wojskowa;
 poczet sztandarowy;
 posterunek honorowy;
 szpaler żołnierzy z bronią lub bez broni;
 żołnierze do składania wieńców i wiązanek;
 żołnierze do niesienia odznak, orderów i odznaczeń
 żołnierze do posługi liturgicznej.

lub

bez

pocztu

O udziale wojskowej asysty honorowej w garnizonie Żagań decyduje dowódca
garnizonu Żagań, wyznaczając jej skład zgodnie z posiadanymi możliwościami
i uwzględnieniem postanowień Ceremoniału Wojskowego.
Podstawowymi dokumentami planistycznymi regulującymi udział wojskowej
asysty honorowej w uroczystościach w danym roku jest "Plan współpracy
Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
i podległych jednostek
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi".
W przypadku uroczystości, które nie zostały ujęte w "Planie współpracy...", ich
organizatorzy kierują wnioski o udział wojskowej asysty honorowej do dowódcy
garnizonu w terminie umożliwiającym sprawne ich przygotowanie i przeprowadzenie.
(załącznik nr 1).
Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia
scenariusz i zakres udziału wojskowej asysty honorowej z dowódcą garnizonu lub
jego przedstawicielem.
Określając skład i miejsce ustawienia wojskowej asysty honorowej należy dążyć
do właściwego jej wyeksponowania oraz zapewnienia szacunku symbolom
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państwowym i wojskowym. Uwzględnia się także przebieg uroczystości (meldunki,
odczytanie apelu, wręczanie wyróżnień itp.). Ponadto należy przyjmować założenie,
że przy dużej liczbie zaplanowanych do złożenia w czasie uroczystości wieńców
i wiązanek, pierwsze z nich niosą i składają żołnierze, a pozostałe - samodzielnie
delegacje w kolejności ustalonej przez organizatora.

II.

UDZIAŁ WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH
POGRZEBOWYCH

Wniosek o udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej
(załącznik nr 2) składa rodzina lub organizacje pozarządowe i samorządowe.
Wojskową asystę honorową w uroczystości pogrzebowej może stanowić:
kompania honorowa (pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub pododdział
bez pocztu sztandarowego), żołnierze wyznaczeni na posterunek honorowy,
żołnierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznaczeń, żołnierze do
niesienia wieńców i wiązanek, żołnierze do posługi liturgicznej, orkiestra wojskowa,
trębacz i werblista. Jeżeli w uroczystościach bierze udział inna orkiestra (trębacz,
werblista), nie wchodzi ona w skład wojskowej asysty honorowej. O udziale
wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
1. Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
2. Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
3. Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
4. Żołnierzy w służbie czynnej;
5. Byłych żołnierzy zawodowych;
6. Szczególnie zasłużonych pracowników wojska;
decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia
uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii
rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek
(instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich,
właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników
urzędów centralnych.
Wojskową asystę honorową na pogrzeb zmarłego żołnierza będącego w czynnej
służbie wojskowej wyznacza dowódca macierzystego garnizonu.
W przypadku pogrzebu odbywającego się poza miejscem stałej dyslokacji
jednostki wojskowej, w której zmarły żołnierz pełnił służbę - wojskową asystę
honorową wyznacza dowódca garnizonu usytuowanego najbliżej od miejsca
pogrzebu.
Uroczystość pogrzebową o charakterze wyznaniowym prowadzi duchowny. Msza
żałobna i Nabożeństwo żałobne może odbyć się w kościele garnizonowym, kościele
wskazanym przez rodzinę bądź organizatora pogrzebu lub w kaplicy cmentarnej.
W czasie Mszy żałobnej lub Nabożeństwa żałobnego wystawiany jest posterunek
honorowy. Jeżeli Msza żałobna lub Nabożeństwo żałobne odbywa się w kościele
garnizonowym posługę liturgiczną mogą sprawować żołnierze.
Uroczystość pogrzebową o charakterze świeckim prowadzi mistrz ceremonii.
Rozpoczyna się ona wystawieniem zwłok w domu pogrzebowym. Przebiega zgodnie
z porządkiem opracowanym przez mistrza ceremonii, z uwzględnieniem postanowień
ceremoniału wojskowego. W czasie wystawienia zwłok w domu pogrzebowym
wystawiany jest posterunek honorowy.
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ZASIĘG TERYTORIALNY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
GARNIZONU ŻAGAŃ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH.
1. Wojskowa Asysta Honorowa Garnizonu Żagań bierze udział w uroczystościach
zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24
listopada 2009 r. w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów
oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców
na terenie:
III.

Garnizon

Siedziba
dowódcy

Terytorialny zasięg
właściwości
dowódcy (powiaty)

bolesławiecki
(część)
ŻAGAŃ

ŻAGAŃ

Uwagi
gminy: Bolesławiec
(obręby: Golnice,
Parkoszów, Krępnica,
Kliczków, Trzebień Mały,
Pstrąże, Kozłów),
Osiecznica.

żagański
żarski

IV.

KOORDYNATOR UROCZYSTOŚCI Z UDZIAŁEM WOJSKOWEJ ASYSTY
HONOROWEJ GARNIZONU ŻAGAŃ.

Koordynatorem uroczystości z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej
w garnizonie Żagań jest Szef Wydziału Wychowawczego ppłk Waldemar
SZCZEPANIAK tel. 261688029; kom. 669942739
Adres do korespondencji:
DOWÓDCA
11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
68-100 Żagań
ul. Żarska.
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Załącznik Nr 1
Żagań, dnia ………...201…r.

DOWÓDCA
11 DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ
ul. Żarska
68-100 Żagań
WNIOSEK
o skierowanie wojskowej asysty honorowej
Uprzejmie proszę o skierowanie wojskowej asysty honorowej do udziału w uroczystości
............................................................................................................................
(wpisać nazwę uroczystości)
Uroczystość odbędzie się:
1.
............................................................................................................................
(wpisać datę uroczystości)
2.
............................................................................................................................
(wpisać godzinę uroczystości)
3.
............................................................................................................................
(wpisać miejscowość)
4.
............................................................................................................................
(wpisać miejsce uroczystości)
Proszę o skierowanie wojskowej asysty honorowej w składzie:
............................................................................................................................
(wpisać propozycję składu wojskowej asysty honorowej zgodnie z "Ceremoniałem
Wojskowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej")
Podczas uroczystości przewidujemy zorganizowanie:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(wpisać z jakich elementów składać się będzie uroczystość)
Organizatorem uroczystości jest:
1.
............................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę organizatora)
2.
............................................................................................................................
(wpisać adres do korespondencji, e-mail, tel./fax)
3.
............................................................................................................................
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organizatora do
kontaktów roboczych, tel./fax, e-mail)
Jednocześnie informuję, że po zakończeniu uroczystości z udziałem wojskowej asysty
honorowej przygotujemy materiał zdjęciowy, który wraz z krótką informacją zostanie
przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja_obronnosci@wojskopolskie.pl
....................................................
(podpis i pieczątka)

str. 4

Załącznik nr 2
Żagań, dnia ………...201…r.

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

DOWÓDCA
11 DYWIZJI KAWALERII PANCERNEJ
ul. Żarska
68-100 Żagań

WNIOSEK
o skierowanie wojskowej asysty honorowej

Uprzejmie

proszę

o

skierowanie

wojskowej

asysty

honorowej

do

udziału

w uroczystości pogrzebowej:
ś.p ...............................................................................................................................
(wpisać imię i nazwisko osoby zmarłej)

Uroczystość odbędzie się:

1. ....................................................................................................................................
(wpisać datę uroczystości pogrzebowej)
2. ....................................................................................................................................
(wpisać godzinę uroczystości pogrzebowej)
3. ....................................................................................................................................
(wpisać miejscowość)
4. ....................................................................................................................................
(wpisać dokładny adres cmentarza)
Proszę o skierowanie wojskowej asysty honorowej w składzie:

......................................................................................................................................
(wpisać propozycję składu wojskowej asysty honorowej zgodnie z „Ceremoniałem wojskowym Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” )

Podczas uroczystości pogrzebowej przewidujemy zorganizowanie:

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(wpisać z jakich elementów składać się będzie uroczystość pogrzebowa)
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Organizatorem uroczystości pogrzebowej jest:

1. ....................................................................................................................................
(wpisać pełną nazwę organizatora )
2. …................................................................................................................................
(wpisać adres do korespondencji, e-mail, tel./fax.)
3. ....................................................................................................................................
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organizatora do kontaktów roboczych,
tel./fax, e-mail)

Załącznik: życiorys osoby zmarłej lub odpis przebiegu służby.

..................................................
(podpis i pieczątka.)
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