
Załącznik do uchwały Nr 13/2022   

Zarządu Głównego ZEiRSG 

 

 

Regulamin 

udostępniania sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz 

udziału pocztu sztandarowego w uroczystościach. 

 

Rozdział pierwszy 

Sprawy ogólne 

§ 1. 1. Miejsce stałego przechowywania Sztandaru Związku określa Prezes Związku, po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego, biorąc pod uwagę: 

1)   pomieszczenie zapewniające godne przechowywanie sztandaru, 

2) stały i szybki dostęp do sztandaru, aby mógł on być wysłany niezwłocznie po 

zapotrzebowaniu przez Region.   

2. Prezes Regionu, w którym przechowywany jest sztandar, wyznacza osobę(y), 

odpowiedzialną(e) za przechowanie Sztandaru Związku, bieżące sprawdzanie jego stanu po 

każdym udostępnieniu i wykorzystaniu, stan akcesoriów.  

3. Wyznaczona osoba(y) niezwłocznie sygnalizują Prezesowi Związku konieczność zakupu 

zużytych, uszkodzonych akcesoriów (szarfy, rękawiczki, kir itp.).   

4. Wyznaczona osoba(y) na bieżąco sprawdzają stan opakowania służącego do 

wielokrotnego, bezpiecznego przesyłania Sztandaru Związku.  

 

Rozdział drugi 

Zasady udostępniania Sztandaru Związku 

§ 2. 1. Sztandar Związku udostępniany i wykorzystywany jest przez Zarząd Główny i 

Regiony Związku. 

2. Sztandar Związku udostępniany jest dla Regionu na telefoniczne zapotrzebowanie, 

potwierdzone niezwłocznie e-mailem, złożone przez Prezesa Regionu lub członka Zarządu 

Regionu. 

3. W przypadku wystąpienia o udostępnienie Sztandaru Związku w tym samym dniu przez 

dwa Regiony, pierwszeństwo ma Region, który pierwszy wystąpi pisemnie (e-mail).  

4. Sztandar Związku w pierwszej kolejności wykorzystywany jest przez Zarząd Główny.  

 

Rozdział trzeci 

Zasady przesyłania Sztandaru Związku 

§ 3. 1. Na złożone zapotrzebowanie przez Region wyznaczona przez Prezesa Regionu 

osoba(y) niezwłocznie przygotowuje(ą) Sztandar Związku i wysyła(ją) go przesyłką kurierską 

na wskazany w zapotrzebowaniu adres: 

1) w tym samym dniu, w którym wpłynęło zapotrzebowanie, jeśli jest to możliwe, 

2) w następnym dniu roboczym po wpłynięciu zapotrzebowania, jeśli nie było 

możliwe wysłanie go w dniu złożenia zapotrzebowania. 

2. Zarząd Regionu może w złożonym zapotrzebowaniu wskazać, że odbiór sztandaru nastąpi 

osobiście poprzez wysłanie środka transportu. W takiej sytuacji wyznaczona przez Prezesa 

Związku osoba uzgadnia szczegóły przekazania sztandaru.   

3. Prezes Regionu, lub osoba przez niego wyznaczona, odpowiedzialny jest za odbiór 

Sztandaru Związku oraz jego niezwłoczne odesłanie w stanie nienaruszonym najpóźniej w 

terminie trzech dni roboczych po jego wykorzystaniu.  

 

 

 



Rozdział czwarty 

Koszty związane z przechowywaniem, przesyłaniem i wykorzystywaniem Sztandaru 

Związku 

§ 4. 1. Zarząd Główny pokrywa koszty związane z koniecznością wymiany i zakupu 

akcesoriów,  ich czyszczenia oraz wymiany z powodu zużycia opakowania służącego do 

wielokrotnego przesyłania Sztandaru Związku. 

2. Region pokrywa koszty związane z przesłaniem i odesłaniem Sztandaru Związku, oraz 

koszty własnego transportu przy odbiorze osobistym. 

3. Region pokrywa koszty związane z wyznaczeniem pocztu sztandarowego i jego udziałem 

w uroczystości na zasadach określonych w Uchwale Zarządu Głównego określającej zasady 

zwrotu kosztów podróży służbowych.  

4. Rekomenduje się udział pocztu sztandarowego w uroczystości pogrzebowej członka 

Regionu, z wyjątkiem sytuacji, gdy rodzina zmarłego(ej) nie wyrazi na to zgody.  

5. Udział pocztu sztandarowego w uroczystości pogrzebowej osoby zmarłej spoza członków 

Regionu jest możliwy pod warunkiem wykazania darowizny przez rodzinę zmarłego(ej) na 

rzecz danego Regionu w wysokości zapewniającej pokrycie kosztu przesyłki Sztandaru 

Związku oraz wystawienia pocztu sztandarowego.   

6. Zarząd Regionu w uzasadnionych przypadkach może pokryć z własnych środków koszty 

ujęte w ust. 5. 

 

Rozdział piąty 

Zasady wyznaczania pocztu sztandarowego, jego ubiór i stosowany ceremoniał. 

§ 5. 1. Zarząd Regionu prowadzi wykaz członków, którzy delegowani są do udziału w 

składzie pocztu sztandarowego. 

2. Organizacja wystawienia pocztu sztandarowego i jego skład spoczywa na Prezesie lub 

Wiceprezesie Regionu z zastrzeżeniem, że wystawienie pocztu sztandarowego na zasadach 

określonych w § 4 ust. 5 wymaga współdziałania Skarbnika z Prezesem lub Wiceprezesem 

Regionu. § 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

3. Organizacja wykorzystaniu Sztandaru Związku przez Zarząd Główny - wystawienie pocztu 

sztandarowego i jego składu - spoczywa na Prezesie lub Wiceprezesie Związku. 

4. W skład pocztu sztandarowego wchodzi: dowódca, sztandarowy (niosący sam sztandar) i 

asysta pocztu. 

5. Skład pocztu może wystąpić w jednolitym umundurowaniu: 

1) w okresie wiosenno-letnim - w umundurowaniu galowym lub polowym zgodnie z 

przepisami mundurowymi SG, 

2) w okresie jesienno-zimowym – w kurtkach służbowych SG wz. Bez kołnierza lub w 

jednolitym umundurowaniu polowym. 

6. Skład pocztu może wystąpić w ubiorze cywilnym: garnitury o podobnym kolorze w 

odcieniach od czarnego do szarości, białe koszule, krawaty w jednolitym kolorze czarnym lub 

khaki, czarne buty. W okresie jesienno-zimowym asysta może być ubrana w płaszcze lub 

kurtki o podobnym kroju i kolorze, jak garnitur.   

7. Przy występowaniu w umundurowaniu poczet sztandarowy ma założone rękawiczki koloru 

czarnego, przy ubiorze cywilnym – koloru białego. 

8. W asyście złożonej z osób w umundurowaniu, sztandarowy przepasany jest biało-czerwoną 

szarfą; w asyście w ubiorze cywilnym wszyscy członkowie asysty są przepasani biało-

czerwoną szarfą. 

9. Poczet sztandarowy w czasie uroczystości wykonuje czynności określone w Ceremoniale 

Straży Granicznej lub regulaminach i ceremoniałach podmiotów, na zaproszenie których 

poczet sztandarowy bierze udział. W przypadku braku uregulowań w danym podmiocie, 

poczet sztandarowy stosuje zasady określone w Ceremoniale Straży Granicznej. 


