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SCENARIUSZ 

UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA SZTANDARU 

Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………………………………. 

 

A. INFORMACJE OGÓLNE 

 

I. Termin uroczystości 

 

dnia …………………………….godzina rozpoczęcia ……………………………………… 

 

1. Miejsce i godzina zbiórki uczestników przed i po uroczystości - ……………………………………… 

2. Przemarsz na i z uroczystości –( ulicami), ………………………………………………………………………….. 

3. Poświęcenie sztandaru - w kościele godz. ……………………….. na placu ……………………………… 

4. Wręczenie sztandaru (miejsce) - ……………………………………………………………………………………… 

5. Wystawa sprzętu pożarniczego - ……………………………………………………………………………………… 

6. Pokaz działao ratowniczych - …………………………………………………………………………………………… 

7. Koncerty Orkiestry Strażackiej z OSP - ……………………………………………………………………………… 

8. Festyn strażacki – rozpoczęcie godz. …………………. miejsce ………………………………………………. 

 

II. Inne dokumenty oraz czynności niezbędne do uroczystości 

1. Wykaz odznaczonych i wyróżnionych wg hierarchii odznaczeo. 

Zbiórka odznaczonych i wyróżnionych o godz. ……………………….. w ………………………………………. 

Sprawdzenie obecności odznaczonych i wyróżnionych, udzielenie instruktarzu o przebiegu 

wręczania odznaczeo – odpowiedzialny ……………………………………………………………………………… 

2. Wykaz zaproszonych gości, ustalid miejsce i godzinę zbiórki gości, opieka nad gośdmi, 

udzielanie informacji – odpowiedzialny ……………………………………………………………………………… 

3. Wykaz osób do wbijania gwoździ ( lub inna forma wsparcia jednostki) (fundatorzy i pozostali) 

do drzewca sztandaru, wpisujących do księgi pamiątkowej. 
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Sprawdzenie obecności ww. osób, kierowanie ruchem podczas wbijania gwoździ oraz wpisów 

do księgi pamiątkowej – odpowiedzialny ………………………………………………………………… 

4. Scenariusz poświęcenia sztandaru (w kościele lub placu), konsultowany przez organizatora z 

władzami kościelnymi. 

5. Odrębny scenariusz dla: 

- Komisarza – Dowódcy wystawy sprzętu, 

- pokazów działao ratowniczych, 

- Kapelmistrza orkiestry OSP 

Odpowiedzialny - ……………………………………………………………………………………………………… 

6. Ustalid zadania dla poszczególnych funkcyjnych uroczystości. 

7. Poczty sztandarowe ze sztandarami zbierają się o godz. ……………………. 

w ……………………………………  

(1 godz. przed terminem rozpoczęcia uroczystości) – odpowiedzialny: dowódca uroczystości 

8. Dowódca uroczystości robi odprawę dowódców pododdziałów, dowódców pocztów 

sztandarowych. 

 

B. PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI 

S P I K E R 

informuje, że w godzinach …………………………..………….. czynna będzie wystawa sprzętu oraz 

koncert orkiestry OSP ………………………………. 

Wyznaczone osoby oprowadzają po wystawie przed rozpoczęciem i po zakooczeniu 

uroczystości wręczenia sztandaru. 

 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

formuje poczty sztandarowe i pododdziały, przeprowadza odprawę dowódców, udziela 

instruktażu i informacji, dwiczy i przypomina elementy trudne szczególnie zachowanie się 

pocztów podczas mszy oraz podczas wręczania odznaczeo. 
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ODPOWIEDZIALNY ZA GOŚCI - ………………………………………………………………………………………………. 

sprawdza listę obecności, udziela informacji o przebiegu uroczystości, opiekuje się 

zaproszonymi gośdmi. 

 

ODPOWIEDZIALNY ZA ODZNACZONYCH I WYRÓŻNIONYCH - ……………………………………………… 

zbiera odznaczonych i wyróżnionych w wyznaczonym miejscu, sprawdza obecnośd, udziela 

instruktażu  o miejscu i przebiegu uroczystości wręczenia odznaczeo, wręcza legitymacje i etui. 

 

S P I K E R 

informuje zebranych, że za chwilę na miejsce uroczystości zostaną wprowadzone poczty 

sztandarowe i pododdziały. 

 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały na moją komendę- BACZNOŚD”, „ Równaj- W PRAWO ”, 

„Pododdziały-BACZNOŚD”, 

„Pododdziały  do przejścia na miejsce uroczystości w ugrupowanie marszowe kierunek w 

prawo(lewo) - MASZEROWAD”, „Poddziały-SPOCZNIJ” 

Po wprowadzeniu pododdziałów  na miejsce uroczystości. 

                        „Pododdziały-BACZNOŚD”,   „Poddziały-SPOCZNIJ”. 

 

 

S P I K E R 

informuje zebranych, że za chwilę nastąpi rozpoczęcie uroczystości, dowódca 

uroczystości ……………………………….. złoży meldunek prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
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Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

druhowi …………………………………………….. 

W tym momencie prezes zaprasza gości na trybunę honorową. 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały -„BACZNOŚD”, 

„Poddziały na prawo-PATRZ ” 

Przy dźwiękach marsza generalskiego podchodzi do przyjmującego meldunek , orkiestra 

przerywa grę. Dowódca składa meldunek o treści 

„Druhu Prezesie Dowódca Uroczystości …………………………………………… melduje 

pododdziały do uroczystości wręczenia sztandaru  Ochotniczej Straży Pożarnej 

w ………………………………………………………………………..” 

witają się, orkiestra dalej gra marsza, przyjmujący raport przy asyście dowódcy dokonuje 

przeglądu pocztów i pododdziałów, wraca na wyznaczone miejsce i wita się 

„Czołem Strażacy”, (”czołem druhny i druhowie”) 

pododdziały odpowiadają 

„Czołem Druhu Prezesie” 

Prezes zostaje odprowadzony przez dowódcę do trybuny. Prezes ZOW zwraca się do 

dowódcy 

„Dziękuję, proszę prowadzid dalej zgodnie ze scenariuszem” 

Dowódca odpowiada 

„Rozkaz” 

Prezes wraca na ustalone miejsce. Orkiestra przestaje grad marsza. 

„Pododdziały -BACZNOŚD!”, „Poddziały-SPOCZNIJ!”. 
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S P I K E R 

Szanowni Paostwo za chwilę nastąpi podniesienie na maszt flagi paostwowej (związkowej) 

na maszt. 

Ze względu na szacunek do symboli narodowych, przypominam o powstaniu z miejsc i 

zdjęciu cywilnych nakryd głowy 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Poddziały –BACZNOŚD”,  „Poczet flagowy”,  „Do podniesienia flagi paostwowej 

(związkowej) MARSZ!” 

Na tę komendę poczet flagowy wykonuje krokiem defiladowym marsz w kierunku masztu 

flagowego i zatrzymuje się krok za nim frontem do pododdziałów. Aby zatrzymanie było 

równoczesne, dowódca pocztu flagowego może podad cicho komendę: „STÓJ”. Flagę 

paostwową ( związkową ) flagowy niesie na obu rękach przed sobą, w położeniu poziomym 

z ramionami ściślele przylegającymi do tułowia. Flaga paostwowa powinna byd złożona w 

prostokąt o bokach 40 X 30 cm. Białe pole flagi paostwowej spoczywa na prawej, a 

czerwone na lewej dłoni flagowego. Flaga związkowa powinna byd złożona w kwadrat o 

bokach 40 X 40 cm i ułożona tak aby głowa orła znajdowała się przy tułowiu flagowego 

pocztu. Flagowy przymocowuje flagę do linki masztu (na zaczep lub przez zawiązanie 

sznurówek), w czym może pomóc mu asystent. Na pierwsze dźwięki hymnu 

Rzeczypospolitej Polskiej lub hymnu Związku OSP RP flagowy podnosi flagę na maszt. 

(Uwaga! Podczas podnoszenia flagi paostwowej wykonywany jest hymn Rzeczypospolitej 

Polskiej. Przy podnoszeniu flagi Związku OSP RP wykonywany jest hymn Związku). Czas 

podnoszenia flagi powinien byd zsynchronizowany z czasem grania hymnu (wykonuje się 

tylko jedną zwrotkę). Z chwilą rozpoczęcia podnoszenia flagi dowódca pocztu i asystujący 

salutują. Po podniesieniu flagi, flagowy wykonuje krok do tyłu i również salutuje. 

 (W przypadku, gdy jako maszt flagowy wykorzystywana jest drabina mechaniczna, poczet 

zatrzymuje się w odległości jednego kroku przed drabiną. Po zakooczeniu mocowania flagi do 

drabiny mechanicznej, mechanik wysuwa drabinę. W tym czasie, poczet flagowy równocześnie 

salutuje).  

Po podniesieniu flagi dowódca uroczystości wykonuje w tył zwrot i podaje komendy: 
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„Pododdziały-BACZNOŚD!”, 

 „Poddziały -SPOCZNIJ”, 

 

S P I K E R 

proszę o zabranie głosu …………………………………………………………….. Prezesa OSP  

PREZES 

- wita i przedstawia gości według ustalonego porządku, wygłasza przemówienie. 

S P I K E R 

- proszę Przewodniczącego Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru, Pana 

……………………………………………………………. o przekazanie w imieniu fundatorów 

aktu fundacji sztandaru. 

PRZEWODNICZACY 

- odczytuje akt fundacji sztandaru i przekazuje go Prezesowi OSP. 

S P I K E R 

- zapraszam fundatorów do wbijania gwoździ pamiątkowych w drzewce 

sztandaru oraz wpisywania się do księgi pamiątkowej 

wyczytuje poszczególne osoby według ustalonej kolejności (w załączeniu). 

Osoby te podchodzą do sztandaru dokonują symbolicznego wbicia gwoździa  

i dokonują wpisu do księgi (osoba organizatora kieruje wbijaniem gwoździ 

i wpisami do księgi; można wbijającym gwoździe wręczad dokument potwierdzający 

umieszczenie gwoździa na drzewcu). 

 

UWAGA 

- jeżeli sztandar nie był poświęcony na odrębnej uroczystości w kościele to 

SPIKER (LIB PRZEWODNICZĄCY KOMITETU) 
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prosi Księdza/Księży (Kapelana) ………………...........………………………….. o poświęcenie 

sztandaru. 

Wyznaczony strażak bierze ze stolika kropidło i święconą wodę i zajmuje miejsce 

po lewej stronie księdza. 

 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały – BACZNOŚD!” 

Po modlitwie i poświeceniu sztandaru przez księdza , oddaje kropidło strażakowi oddaje 

przyklęka i  całuje sztandar. Po uroczystości poświęcenia. 

 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały – SPOCZNIJ!” 

 

S P I K E R 

- proszę Druha …………………………………………………….. o odczytane aktu nadania 

sztandaru. 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały – BACZNOŚD!” 

po przeczytaniu aktu 

„Pododdziały – SPOCZNIJ!”. 

S P I K E R 

- za chwilę ……………………………………………………. – Prezes ZOW ZOSP RP dokona wręczenia 

nowego sztandaru. 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały – BACZNOŚD!”,  „Pododdziały na prawo-PATRZ” 
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„Poczet sztandarowy-BACZNOŚD”,  „Do wręczenia sztandaru – MARSZ!” 

Poczet zajmuje wyznaczone miejsce. 

Prezes ZOW ZOSP RP i Przewodniczący Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru podchodzą 

do stołu na którym leży sztandar. Prezes Zarządu Wojewódzkiego zajmuje miejsce w 

wyznaczonym miejscu 

Przewodniczący przekazując sztandar Prezesowi ZOW ZOSP RP wypowiada 

„W imieniu Komitetu Fundacji Sztandaru wręczam Panu Prezesowi sztandar 

ufundowany przez społeczeostwo ………………..…………. dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej jako wyraz najwyższego uznania. Niechaj ten sztandar będący symbolem 

męstwa, odwagi, ofiarności i poświęcenia skupia najlepszych wokół ochrony życia 

i mienia obywateli ku pożytkowi Rzeczypospolitej Polskiej”. 

Prezes ZOW przejmuje sztandar i podnosi go do pozycji pionowej, trębacze-fanfarzyści grają 

sygnał „Słuchajcie wszyscy”. Następnie podchodzi do prezesa OSP i pochyla sztandar do 

wysokości ,aby Prezes który ukląkł na prawe kolano, mógł dosięgnąd prawą ręką płat sztandaru i 

go ucałowad. Po ucałowaniu Prezes OSP wstaje. 

 

 

 

Prezes ZOW wręcza sztandar Prezesowi OSP i wypowiada: 

„W imieniu Prezydium Zarządu OW ZOSP RP, wręczam sztandar ufundowany przez 

społeczeostwo jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalnośd i 

poświęcenie”. 

 

Prezes OSP odbierając sztandar mówi: 

„Ku chwale Ojczyzny!”. 
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Prezes OSP unosi sztandar pionowo do góry, wykonuje zwrot ku stojącym pododdziałom oraz 

pocztom sztandarowym i prezentuje go pochylając najpierw w prawo a następnie w lewo. Jeżeli 

zachodzi potrzeba podchodzi do pocztu sztandarowego.  

Poczet sztandarowy na polecenie d-cy pocztu klęka na prawe kolano, 

Prezes OSP pochyla sztandar wykonując jednocześnie wykrok lewą nogą. Sztandar pochyla na 

taką wysokośd aby sztandarowy mógł pochwycid prawą ręką dolną krawędź sztandaru i go 

ucałowad. 

Po ucałowaniu, d-ca pocztu daje polecenie powstania, 

Prezes  OSP podnosi sztandar do góry do pozycji pionowej. 

 

Prezes wręczając sztandar sztandarowemu wymawia: 

„Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”, 

Sztandarowy odpowiada: 

„Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”. 

Sztandarowy przejmuje sztandar i trzyma go w pozycji „Prezentuj”. 

Trębacze grają sygnał straży pożarnych. 

Po sygnale osoby uczestniczące we wręczeniu sztandaru oprócz pocztu wracają na trybunę. 

Poczty sztandarowe, sztandary w położenie  „Do nogi” 

Po wejściu wręczających na trybunę 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Poczet sztandarowy do prezentacji sztandaru- MARSZ!”. 

Sztandarowy przenosi sztandar w położenie „Na ramię”, wykonuje w lewo zwrot przez 

zachodzenie i rozpoczyna marsz do lewego skrzydła pododdziałów. 
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Poczet sztandarowy przechodzi przed pododdziałami w odległości 5 kroków salutując przez 

pochylenie sztandaru pod kątem 45°. Po dojściu do prawego skrzydła zajmując miejsce w szyku. 

Po zajęciu miejsc w szyku przez poczet  

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały – BACZNOŚD!”, „Pododdziały – SPOCZNIJ!”. 

S P I K E R 

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

Uchwałą nr ……………….. z dnia …………………………… nadało Ochotniczej Straży Pożarnej 

w …………………………………………………… MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA. 

 

Druha Prezesa ………………………………….. ZOW ZOSP RP proszę o wręczenie ……………………  medalu 

OSP w …………………………………………… 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały – BACZNOŚD! „Pododdziały na prawo- PATRZ!”, 

„Poczet sztandarowy do dekoracji sztandaru medalem – MARSZ!”. 

Po dekoracji: 

„Poczet sztandarowy do szyku - WSTĄP!”, 

„Pododdziały – BACZNOŚD!”, 

„Pododdziały – SPOCZNIJ!”. 

 

 

S P I K E R 

Jeżeli są odznaczenia paostwowe 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia ……………………............ zostali 

odznaczeni ………………………………………….. Krzyżem Zasługi Druhowie: 
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1. ……………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………. 

Odznaczonych proszę o wystąpienie a o wręczenie odznaczeo w im Pana Prezydenta 

proszę ………………………………………………………………………….. 

S P I K E R 

 

Szanowni Paostwo obecnie nastąpi wręczenie medali i odznaczeo, osobom zasłużonym dla 
rozwoju ochrony przeciwpożarowej i współpracy z ruchem strażackim. 

             

-Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadało Złoty Znak Związku Panu……………………………. 

Medal im. Bolesława Chomicza 

Odznaczonych proszę  o wystąpienie a o wręczenie proszę członka ZG ZOSP 

RP …………………………………………………, 

jeżeli nie ma prosi ……………………………………. Prezesa ZOW ZOSP RP. 

 

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP nadało Złoty Medal za Zasługi dla 

Pożarnictwa dla: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odznaczonych proszę o wystąpienie a o wręczenie proszę …………………………………………….. 

Prezesa ZOW ZOSP RP. 

Następnie taka sama procedura ze srebrnym i brązowym medalem, jeżeli ilośd wszystkich 

kolorów medali (w sumie) nie przekracza 10 – 12 szt. to wszyscy odznaczeni występują do 

odznaczenia jednocześnie. 
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S P I K E R 

- zaprasza do zabrania głosu według ustalonej listy wg hierarchii. 

Na koocu głos w imieniu odznaczonych ……………………………………………………………… 

Prezes OSP z podziękowaniami. 

S P I K E R 

- proszę paostwa uroczystośd dobiega kooca, za chwilę dowódca uroczystości złoży 

meldunek …………………………………………. Prezesowi ZOW ZOSP RP 

w …………………………….. 

 

DOWÓDCA UROCZYSTOŚCI 

„Pododdziały –BACZNOŚD!”, 

„Pododdziały na prawo/lewo- PATRZ!”, 

Prezes – odbiera meldunek  

DEFILADA 

 Każda uroczystośd strażacka może byd zakooczona defiladą, czyli przemarszem pododdziałów. Przed 

rozpoczęciem defilady należy wystawid w odstępach 5 kroków na wyznaczonej linii dziesięciu strażaków 

kierunkowych (po 5 w lewo i w prawo od trybuny), frontem do trasy przemarszu. Aby defilada została 

przeprowadzona dowódca uroczystości podaje rozkaz: „W pododdziałach BACZNOŚD”, „Do defilady w 

ugrupowanie marszowe, kierunek w prawo ( lewo ) MASZEROWAD”, „ W pododdziałach SPOCZNIJ ”. 

Dowódcy pododdziałów ustawionych w dwuszeregu podaje komendy do zmiany szyku oraz do marszu. 

W tym celu występują równocześnie jeden krok w przód, z jednoczesnym zwrotem w lewo, i podają 

komendy : „ Pododdział „ BACZNOŚD ”, „ W czwórki , w prawo ZWROT”, „ Za mną MARSZ ”. Po podaniu 

tych komend robią zwrot w tył i wychodzą trzy kroki w prawo skos na czoło swojego pododdziału. 

Dowódcy pododdziałów ustawionych w linie kolumn występują trzy kroki w lewo skos i nie zmieniając 

frontu, stają przed swymi pododdziałami, podając przez lewe ramię do tyłu komendy do rozpoczęcia 

marszu : „ Pododdział BACZNOŚD”, „ Za mną MARSZ”. Po haśle „MARSZ” pierwszy pododdział 

rozpoczyna marsz. Z chwilą oddalenia się poprzedzającego pododdziału na odległośd co najmniej 10 

kroków rozpoczyna marsz następny pododdział. Jednocześnie z rozpoczęciem marszu przez pododdział 

który jest kompanią honorową orkiestra zaczyna grad melodie marszowe i maszeruje za dowódca 
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uroczystości aż do dojścia przed trybunę honorową. Następnie, nie przerywając gry zatrzymuje się w 

wyznaczonym miejscu, frontem do trybuny. Dowódca defilady, zbliżywszy się do trybuny honorowej, 

melduje przyjmującemu rozpoczęcie defilady i do jej zakooczenia pozostaje z lewej strony trybuny 

(patrząc od strony pododdziałów ) na wysokości pocztu flagowego. Podczas defilady strażacy będący na 

trybunie oddają honory. Defiladę rozpoczynają pododdziały piesze, po których przemarszu może 

nastąpid defilada np.: sikawek konnych, zabytkowych samochodów pożarniczych a następnie 

nowoczesnego sprzętu. Od momentu rozpoczęcia defilady do chwili zakooczenia przemarszu 

pododdziałów pieszych orkiestra gra „Warszawiankę”, natomiast w czasie defilady pojazdów 

pożarniczych inne melodie marszowe. Po dojściu na wysokośd pierwszego strażaka kierunkowego przed 

trybuną, każdy dowódca pododdziału podaje komendę: „ BACZNOŚD ”, a na wysokości trzeciego: „ Na 

prawo PATRZ”. Gdy defilujący minie drugiego strażaka kierunkowego za trybuną dowódca pododdziału 

podaje komendę: „BACZNOŚD”, a po minięciu piątego kierunkowego „SPOCZNIJ”. Orkiestra defiluje za 

ostatnią kolumną, grając marsza, dowódca defilady melduje przyjmującemu defiladę o jej zakooczeniu. 

Wymienione wyżej sikawki konne, zabytkowe samochody pożarnicze i nowoczesny sprzęt pożarniczy 

uczestniczą w defiladzie po przejściu pododdziałów pieszych i orkiestry. Ruszają one z miejsca 

zgrupowania po komendach: „ Silniki W RUCH ”, a następnie „ MARSZ ”. Pojazdy ruszają w kolejności 

ustalonej przez dowódcę kolumny samochodowej i są zobowiązani do zachowania bezpiecznej 

odległości  między pojazdami. Przed trybuną salutują tylko dowódcy pojazdów. 

 

S P I K E R 

- proszę paostwa, organizatorzy uroczystości serdecznie zapraszają na: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Zaproszeni goście schodzą z trybuny. 

 

 


