
INFORMACJA DOTYCZĄCA  
PLACU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO  

W WARSZAWIE 
 

1. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest nieruchomością 
wojskową, której użytkownikiem jest Dowództwo Garnizonu Warszawa (DGW).  

 

2. DGW użytkuje nieruchomość celem realizacji zadań związanych  
z organizacją uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno – 
religijnych oraz bieżącego funkcjonowania. 
 

3. Nieruchomość, w tym znajdujące się na jej terenie pomniki,  
jest monitorowana przez całą dobę w celu jej ochrony. Administratorem danych 
w tym zakresie jest Dowódca Garnizonu Warszawa, natomiast inspektorem 
ochrony danych – st. chor. szt. Adam Wroński, tel. 261 879 823. 
 

4. Na terenie Placu i w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się pomniki,  
które objęte są monitoringiem, tj.: 
4.1 Grób Nieznanego Żołnierza; 
4.2 Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego; 
4.3 Pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej; 
4.4 Pomnik Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego; 
4.5 Krzyż Papieski. 

 

5. Grób Nieznanego Żołnierza (GNŻ) – jest elementem Placu podlegającym 
całodobowej ochronie przez żołnierzy (wartowników) pełniących służbę  
na posterunku wartowniczym (honorowym): 
5.1 żołnierze pełniący służbę przy GNŻ są wojskowymi organami 

porządkowymi i maja prawo do interwencji w przypadku prób wejścia  
osób postronnych na jego teren, tj. pod arkady pomnika.  Interwencja 
polega na informowaniu o zakazie wejścia i wezwaniu do opuszczenia 
miejsca, a w przypadku braku reakcji osoby wkraczającej na teren GNŻ 
wartownicy mogą użyć środków przymusu bezpośredniego i zatrzymać 
sprawcę (sprawców); 

5.2 wartownicy nie prowadzą rozmów i nie udzielają innych informacji osobom 
postronnym; 

5.3 osoby postronne mogą złożyć kwiaty w GNŻ po wcześniejszym 
oznajmieniu wartownikom chęć ich złożenia. Kwiaty powinny  
zostać złożone na płycie przykrywającej kryptę z napisem „TU LEŻY 
ŻOŁNIERZ POLSKI POLEGŁY ZA OJCZYZNĘ”. Wewnątrz pomnika  
nie ustawia się zniczy. Znicze mogą być ustawiane przed postumentami  
z metalowymi zniczami znajdującymi się przed wejściem do GNŻ. 

 

6. Przy GNŻ odbywają się zmiany wartowników: 
6.1 codziennie o pełnej godzinie; 
6.2 w każdą niedzielę o godz. 12.00 – uroczysta zmiana posterunku 

honorowego – z udziałem pododdziałów z jednostek wojskowych  
Sił Zbrojnych RP. 

 

7. Zabrania się dewastacji infrastruktury Placu, w tym m.in.: wchodzenia  
na pomniki, umieszczania na nich, bez zgody użytkownika znaków, napisów  
i innych symboli. 
 

8. Uwagi, wnioski i sugestie dotyczące wizyty na terenie Placu można kierować 
na adres: e-mail: kancelaria.dgw@ron.mil.pl lub listownie Dowództwo 
Garnizonu Warszawa, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa. 

 
 
 


