Wojskowa Asysta Honorowa

ZASADY PRZYDZIELANIA WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ
"Ceremonia■ Wojskowy Si■ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"
Za■■cznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 30 wrze■nia 2014 r. (poz. 317)

Wojskow■ asyst■ honorow■ w uroczysto■ci pogrzebowej mo■e stanowi■: kompania honorowa (pododdzia■ honorowy
z pocztem sztandarowym lub pododdzia■ bez pocztu sztandarowego), ■o■nierze wyznaczeni na posterunek honorowy,
■o■nierze do niesienia poduszek z odznakami orderów i odznacze■, ■o■nierze do niesienia wie■ców i wi■zanek,
■o■nierze do pos■ugi liturgicznej, orkiestra wojskowa, tr■bacz i werblista. Dowódca garnizonu kieruj■cy wojskow■
asyst■ honorow■ do udzia■u w uroczysto■ci ustala jej elementy w miar■ posiadanych mo■liwo■ci. Je■eli w
uroczysto■ciach bierze udzia■ inna orkiestra (tr■bacz, werblista), nie wchodzi ona w sk■ad wojskowej asysty
honorowej.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczysto■ci pogrzebowej cz■onków najwy■szych w■adz pa■stwowych oraz
innych osób szczególnie zas■u■onych dla pa■stwa decyduje Minister ON, bior■c pod uwag■ charakter zas■ug
zmar■ego. Podejmuj■c decyzj■, Minister ON mo■e zasi■gn■■ opinii rodziny zmar■ego, organizatora uroczysto■ci
pogrzebowej, przewodnicz■cych organizacji i ■rodowisk kombatanckich, w■a■ciwych organów publicznych (rz■dowych
lub samorz■dowych) lub kierowników urz■dów centralnych.
Sk■ad wojskowej asysty honorowej okre■la w swoim rozkazie dowódca garnizonu właściwego dla miejsca
przeprowadzenia uroczystości, maj■c na uwadze posiadane mo■liwo■ci oraz si■y i ■rodki b■d■ce w jego
dyspozycji.
O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczysto■ci pogrzebowej:

1.

Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzy■a Wojskowego;

2.

Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolno■■ i niepodleg■o■■ Polski;

3.

Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami pa■stwa;

4.

■o■nierzy w s■u■bie czynnej;

5.

By■ych ■o■nierzy zawodowych;

6.

Szczególnie zas■u■onych pracowników wojska (na wniosek dowódcy jednostki /instytucji/ wojskowej);

decyduje dowódca garnizonu w■a■ciwego dla miejsca przeprowadzenia uroczysto■ci. Podejmuj■c decyzj■,
dowódca garnizonu mo■e zasi■gn■■ opinii rodziny zmar■ego, organizatora uroczysto■ci pogrzebowej, dowódców
jednostek (instytucji) wojskowych, przewodnicz■cych organizacji i ■rodowisk kombatanckich, w■a■ciwych organów
publicznych (rz■dowych lub samorz■dowych) lub kierowników urz■dów centralnych.

Dowódca garnizonu Pruszcz Gda■ski zgodnie zwystawia wojskow■ asyst■ honorow■ w granicach powiatu
gda■skiego.
Wymagane dokumenty do przydzielenia wojskowej asysty honorowej do udzia■u w uroczysto■ci pogrzebowej:

• wype■niony do udzia■u w uroczysto■ci pogrzebowej,
• dokumenty potwierdzaj■ce uprawnienia do organizacji pochówku z wojskow■ asyst■ honorow■ /np. legitymacja
■o■nierza zawodowego, legitymacja emeryta wojskowego/.
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W 49. Bazie Lotniczej przyjmowanie interesantów i wniosków dotyczących udziału wojskowej asysty honorowej
w uroczysto■ciach pogrzebowych odbywa si■ w kancelarii Dowódcy garnizonu Pruszcz Gda■ski w dni powszednie w
godzinach 08.00 - 15.00. Kontakt roboczy: mjr Pawe■ MICHALSKI, tel. 667-672-262.

Orkiestry wojskowe na uroczysto■ci przydziela Dowódca Garnizonu Warszawa
Plac Marsza■ka Józefa Pi■sudskiego 4,
00-909 Warszawa,
fax 261-873-259
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