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ZARZĄDZENIE SZEFA URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA 

z dnia 17 czerwca 1997 r. 

w sprawie ceremoniału składania ślubowania w Urzędzie Ochrony Państwa. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, 
z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17, Nr 45, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. 
Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz 
z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się ceremoniał składania ślubowania 
w Urzędzie Ochrony Państwa, określony w załączniku 
nr 1 do zarządzenia, oraz wzór aktu ślubowania, okre
ślony w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Szef Urzędu Ochrony Państwa: A. Kapkowski 

Załączniki do zarządzenia Szefa Urzędu 
Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 
1997 r. (poz. 367) 

Załącznik nr 1 

CEREMONIAŁ ŚLUBOWANIA W URZĘDZIE OCHRONY PAŃSTWA 

1. Ślubowanie jest uroczystym aktem, w którym 
funkcjonariusz zobowiązuje się do ofiarnego wypełnia
nia obowiązków określonych w rocie ślubowania. 

2. Uroczystość ślubowania funkcjonariuszy organi
zuje się w gabinecie kierownika jednostki organizacyj
nej Urzędu Ochrony Państwa lub innym wyznaczonym 
przez niego miejscu bądź pomieszczeniu, w którym na 
czas trwania ceremonii eksponuje się symbole pań
stwowe: flagę i godło państwowe. 

3. Ślubowanie przyjmuje od funkcjonariuszy osobi
ście kierownik jednostki organizacyjnej Urzędu Ochro
ny Państwa (przyjmujący ślubowanie). 

4. Ceremonię ślubowania prowadzi wyznaczony 
przez przyjmującego ślubowanie funkcjonariusz (pro-
wadzący ślubowanie). I 

5. Przed rozpoczęciem uroczystości funkcjonariu
sze składający ślubowanie ustawiają się frontem do 
symboli państwowych. 

6. Rozpoczynając ceremonię, prowadzący składa 
meldunek przyjmującemu ślubowanie oraz przedsta-

wia ślubujących. W czasie meldunku obecni przyjmują 
postawę zasadniczą. Po odebraniu meldunku przyjmu
jący ślubowanie wyjaśnia szczególne znaczenie aktu 
ślubowania. 

7. Na komendę prowadzącego: "Do ślubowania" 
wszyscy obecni przyjmują postawę zasadniczą, a ślu
bujący unoszą prawą dłoń, z palcami złożonymi jak do 
salutowania, na wysokość oczu. 

8. Prowadzący odczytuje rotę ślubowania, którą 
ślubujący głośno i wyraźnie powtarzają. 

9. Po odczytaniu roty ślubowania, na komendę pro
wadzącego: "Po ślubowaniu", ślubujący opuszczają 
rękę i przyjmują postawę swobodną. Postawę swobod
ną przyjmują także pozostałe osoby. 

10. Po złożeniu ślubowania każdy ślubujący oraz 
przyjmujący ślubowanie podpisuje formularz aktu ślu
bowania, który dołącza się do akt osobowych funkcjo
nariusza. 

11. Po złożeniu ślubowania przyjmujący ślubowa
nie może zezwolić ślubującym na zabranie głosu. 
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Załącznik nr 2 

URZĄD OCHRONY PAŃSTWA 

, 

AKT SLUBOWANIA 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa 
(Dz. U. Nr 30, poz. 180 z późniejszymi zmianami) - Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom 
podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa 

ŚLUBUJĘ: 

- służyć wiernie Narodowi, 
- chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, 
- strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. 

Wykonując powierzone mi zadania, 

ŚLUBUJĘ: 

- piln ie przestrzegać prawa, 
. - dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, 
- przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. 

ŚLUBUJĘ: 

strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz 
przestrzegać zasad etyki zawodowej. 

Ślubowanie w dniu ..... ............................................................................................................................ . 

złożył(a) ...................... .. .. ........... ..... .......................... ............. .. ...... ...... .. ........................................................ . 
(stopień , im i ę i nazwisko) 

przyjął ..... ..... .............. .................................................................................................................................... . 
(stopień , imię i nazwisko) 

(podpis przyjmującego ślubowanie) (podpis składającego ślubowanie) 




