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§1
1. Sztandar Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności (ŚZPŻŁ) jest
przechowywany w głównej siedzibie Związku określonej w jego Statucie.
2. Za przechowywanie Sztandaru odpowiada prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ lub
członek Zarządu Głównego przez niego wyznaczony.
3. Sztandar ŚZPŻŁ może towarzyszyć ważnym uroczystościom związkowym,
państwowym,

regionalnym

i

samorządowym

o

charakterze

patriotycznym

i rocznicowym.
4. Niedopuszczalne jest użycie Sztandaru w przedsięwzięciach o charakterze
politycznym oraz w zgromadzeniach niezgodnych z prawem.
5. W przypadku udziału w pogrzebach na drzewce Sztandaru zakłada się kir żałobny.
6. O użyciu Sztandaru decyduje prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ.
7. Użycie Sztandaru poza siedzibą Związku jest realizowane na pisemny wniosek
prezesa oddziału terenowego i wymaga zgody prezesa Zarządu Głównego ŚZPŻŁ.
Dopuszcza się złożenie wniosku drogą elektroniczną. Wzór wniosku zawiera
załącznik do niniejszych zasad.
8. Poczet sztandarowy wyznacza prezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ a w przypadku
użycia Sztandaru poza siedzibą Związku - prezes oddziału terenowego, na którego
wniosek realizowane jest użycie Sztandaru.
9. Poczet sztandarowy tworzy trzech członków Związku, ubranych odświętnie. Strój
uzupełnia przełożona przez ramię biało-czerwona szarfa i białe rękawiczki.
10. Uroczystości z użyciem Sztandaru muszą mieć charakter i przebieg oficjalny.
11. Podczas użycia Sztandaru w trakcie uroczystości obowiązują zasady musztry
wojskowej.

§2
1. W przypadku wypożyczenia Sztandaru, za jego transport i bezpieczeństwo poza
siedzibą Związku oraz zwrot do miejsca jego przechowywania w terminie
uzgodnionym z prezesem Zarządu Głównego ŚZPŻŁ, odpowiedzialny jest prezes
oddziału terenowego, na wniosek którego realizowane jest jego użycie.
2. Prezes oddziału, na którego wniosek realizowane jest wypożyczenie Sztandaru
wyznacza poczet sztandarowy oraz osobę odpowiedzialną za transport Sztandaru.
3. Zabroniony jest transport Sztandaru środkami komunikacji publicznej oraz
przemieszczanie go jako przesyłki kurierskiej lub pocztowej. Transport Sztandaru
odbywa się w jego oryginalnym pokrowcu (futerale).

2

4. Przechowywanie Sztandaru w trakcie jego użycia poza siedzibą Związku odbywa
się zgodnie z instrukcją producenta (wykonawcy) sztandaru.

§3
Użycie sztandaru z naruszeniem powyższych zasad będzie stanowić naruszenie
§ 20 Statutu Związku i podlegać rozpatrzeniu przez Sąd Koleżeński.
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Załącznik

FORMULARZ WNIOSKU O UŻYCZENIE SZTANDARU
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI
DO UDZIAŁU W UROCZYSTOŚCI

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

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

(imię i nazwisko prezesa oddziału
oraz nazwa oddziału)

(miejscowość i data)

PRZEZES
ZARZĄDU GŁÓWNEGO ŚZPŻŁ

WNIOSEK
o użyczenie sztandaru Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności

Proszę o wyrażenie zgody na użyczenie sztandaru Światowego Związku
Polskich Żołnierzy Łączności do udziału w uroczystości:

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

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

…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa uroczystości, miejsce i organizator)

w terminie:
........................................................................................................................................

Poczet

sztandarowy

tworzyć

będzie

trzech

nw.

członków

Oddziału

………………… ŚZPŻŁ:
1. ....................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................
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Do przewiezienia Sztandaru z miejsca stałego przechowywania do miejsca
uroczystości wyznaczam:
......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

Do przewiezienia Sztandaru z miejsca uroczystości do miejsca stałego
przechowywania wyznaczam:
......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, tel. kontaktowy)

Oświadczam, że znane mi są Zasady postępowania ze Sztandarem
Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i zobowiązuję się je w pełni
realizować.
Po zakończeniu uroczystości z użyciem Sztandaru zobowiązuję się przesłać
na adres e-mailowy prezesa Zarządu Głównego materiał zdjęciowy wraz z krótką
informacją.

………...................................................
(podpis i pieczątka prezesa oddziału)
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