
Zarzqdzenie r*r1,1)tzot'l
Burmistrza Miasta Jgdrzejowa

z dnia | 
' ," '  2017 roku

w sprawie powolania pocltu szfandarowego (lrzgdu Mieiskiego w Jgdrzeiowie

Na podstawie arr. 3l ustaw) z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym

(Dz. t , .  )OtO.++0. po2..1579. poz. l948, D2.L1.2017 po2.730, poz'935) zarzqdzam' co

nastqpuje:
s 1

Pou olujc sig poczet sztandarowy w I skladzie:
l. Belicki Wojciech - chor42y
2. Bartkiewicz EdYta asYsta
3. Piskorczyk JustYna asySta

$ 2
Powoluje sig poczet sztandarowY u' II skladzie:

l Osiúski Cezary - chor42Y
2. Prusicka Ewelina - asysta
3. Ilvaúska Karolina - asYsta

$ 3
l)opuszcza sig zmiany lv I skladzie pocztu sztandarowego, osobami z poczfu

sztandarou'ego ll skladu. rv przypadku choroby lub innych zdarzeú loso*'ych'

s 4
Iobouiazuje siq czlonków pocztu sztandarowego, o których mowa w { 1 oraz $ 2

do zapoznaniá sig z ccremonialem pocztu sztandarowego, stanowiEcego zalqcznlk

do zarz4dzcnia.
$ s

Wr konanie t arz:¡dzenia powierza sig Bunnistrzorvi Miasta JEdrzejowa

$ 6'I.ar 
zEdzcnie *'choclzi w Zycie z dnicni podjqcia.
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mgr Marcln Plszee*
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CEREMONIAL POCZTU SZTANDAROWEGO

1 Poczct Sztandarowy.
a. Poczet sztandaro*y tworzq pracownicy Urzqdu Micjskiego u' Jqdrzejowie.

Sklada sig z trzech osób: chorqZego oraz dwóch osób stano\\'i4cych asystg.
b. Strój pocztu sztandaror'vego sklada sig z biaiej koszuli i cicmnego garnituru

(dla rngzcz¡'zny). bialej bluzki, ciemnej spódnicy i Zakietu (dla kobiet), bialych
rgkawiczek oraz bialo czerwonej szarfy sztandarowej przeuieszonej przez
prawe ramig do lewego boku kolorenr bialym w strong kolnierzyka. Podczas
uroczystoéci na wolnym powietrzu, w niskich temperaturach, dopuszczalne
jest wierzchnie okrycie w ciemnym kolorze.

c. Czlonkowie pocztu sztandarowego s4 odpowiedzialni za nadt.ór natl
sztandarem przcd. w trakcie oraz po uroczystoÉci.

2. Podstawowe zasady.
a. Posta\\'a zasadnicza ,,Bacznoóó" - chor4zy trzyma sztandar postawion)

na stopce drzewca, przy prarvej nodze, na wysokoÉci czubka buta. Drzewcc
przytrzymuje praw4 r9k4 powyZej pasa. Lokieó prawej rgki lekko przyciSniEty
do korpusa ciala. Lcwa rgka opuszczona. Asysta stoi na bacznoió.

b. Postat'a ,,Bacznoóó, Sztandar prezentuj" - chorqZy pochyla sztandar
pod ki¡tem 60 '.

c. Postarva ,,Spocznij" - chorqZy trzyma sztandar przy prawej nodzc. [,ewa noga
* pozl cji ,.Spocznij". Asysta stoi u' postawie .,Spocznij".

d. Podczas uroczystoúci sztandar jest trzymany przez chorqircgo rv pozyc.ii

..Spocznij". chyba,2e zaistniej4 okolicznoéci w1'magaj4ce pozycji sztandaru

..Bacznoéó" lub,,BacznoSé. Sztandar prezentuj".
e. Podczas trwania uroczystoúci chor4Zy nie wypuszcza szlandaru z r4k. u'takich

s¡'tuacjach nie umieszcza sig go rirwnie2 w stojaku.
f. Sztandar przyjmuje pozycjg "Bacznoúó", kiedy pada kornenda ,,BacznoSó".
g. Pozycjg .,Bacznoéó. Sztandar prezentuj" sztandar przyjmuje w"vl4cznie

w sytuacjach:
o épiswania lub odtwarzania hymnu paistwou'ego,
¡ ilubowania radnych na sztandar,
o poclczas czytania ewangelii. przeistoczenia i podniesienia,

blogoslawicústu'a w trakcie naboZeústw religijnych.
o podczas opuszczania trumny do grobu,
o podczas skladania wieiców, kwiatów przez delegacjg,
r podczas dekorowania sztandaru odznaczenicm,
o podczas minuty ciszy ogioszonej dla uczczenia czyjcjS pamigci.

podczas oddan'ania honoróu' lub symbolom,
.  po komcndzie . .Sztandrr prczentuj" .

3.  Ceremonialwprowadzaniasztandaru.
a. Sztandar podczas uroczystoSci wprowadzony jest przez poczet sztandarowy.



Sztandar wprowadza sig na pocz4tku uroczystoéci, chyba Ze jej charakter

lub program \\ymusza inn4 kolejnoSó.
Prowadz4oy uroczystoéó podaje komendg: .,BacznoÉó, sztandar wpro*'ad2"'

Poczet sztandaro*'y u'prowadza sztandar krokiem marszowym' w takiej

kolc.jnoÉci, ab¡ chor4Zy zajmowal miejsce érodkou'e. Po zajqcru miejsca przez

poczct sztandarou-r, chor4zy utrzymuje sztandar w pozycji "llacznoéó"
(unosl  go).
Po zajgciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników

uroczystoSci), chor4Zy utrzynruj e sztandar w pozycji .,Bacznoóó"'
Prou'adzqcy uroczystoéó podaje komendg,,Spocznij", sztandar przfmuie

poz.vcjq.,Spocznij".
Rozpoczyna sig dalsza czqéó uroczystoSci.

,1. Ceremonial przekarywania sztandaru.
a. Po ccremonii wprowadzenia sztandaru nie pada komenda,,Spocznij" Zebrani

na uroczystoéci zachot'uj4 postawQ .,Bacznoéó". Prowadz4cy uroczvstosÓ

podaje komendg..Do przejgcia sztandaru wyst4p"

b. Do pocztu sztandarowego podchodz4 i staj4 naprzeciw czlonko*ie nowego

b.

c.
d.

pocztu.
c. Osobv stanor.viqce asyste sztandaru (obccnego)

i zakladajq je aslScie nowego pocztu. Osoby
zalo2one biale rgkarviczki.

d. Chorazl" przekazuic sztandar chor42eniu nowego pocztu,

szarfc i zakladaj4 nowcmu chor42emu.
a nastgpnie zdejmujc

e. Przcdst¡r i  ic ie le ustE¡ujqcego poc¿lu sztandarouego opuszczajc zaimouanc

miejsce. które nat"vchntiast zaimuj4 przedstawicielc no\\'ego pocztu. Sztandar

zachorvnj e pozycj g,.Bacznoéó".
f. Prorvadz4cy uroczystoSÓ poda.lc komendq ,.Sztandar prezenluj". Chor4Zy

przy'jmuje pozycjg ,,Baczno3ó. Sztandar prczentuj", tj. pochyla sztandar

nod katem okoio 60 ".
g. Po chwili prowadz4cy uroczystoSó podaje komendg '.Spocznij".
h, Nastgpuje dalsza czgÉó uroczystoSci.

5. Cere monial lvvprorvadzania sztandaru.
a. Sztandar w'yprowadza sig po oficjalnej czgSci uroczystoSci.

b. Pror.vadz4cy uroczystoSÓ podaje komcndg: ,,BacznoÉÓ.

zdejmuj4 szarly sztandarowe
przejmuj4cc sztandar ma.j4

Sztandar

wypro\\'aozlc
c. Podczas wyprowadzania sztandaru chorqzy trzyma sztandar n3 pra\\)m

ramieniu maj4c plat sztandaru za sob4. a drzcwce w pozycji poziolncj. Pra*'a

rgkajest wyprostowana i spoczywa na drzewcu. Lewa rqka rizdluZ tulouia'

rl. Poczet sztandarowy (chor4Zy jako druga osoba) krokiern marszo\\'ym opuszcza

salg. w której odbywa sig uroczystoSó.
e. Po opuszczeniu przez poczet sali, na której odbywa sig uroczystoéó,

prowarlzqcy uroczystosó podaje komendg,,spocznij". Uczesl¡icy mog4 usi45ó'

B U R M I S T R Z

rngr Mordn Plszr4.


