Regulamin wręczenia, użytkowania i przechowywania sztandaru
organizacyjnego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

I.

Postanowienia ogólne
1. Regulamin reguluje zasady organizacyjne przygotowania, wręczania,
użytkowania i przechowywania sztandaru Polskiego Stowarzyszenia
Diabetyków jako symbolu tego Stowarzyszenia
2. Podstawę prawną regulaminu stanowi ustawa z dnia 31 stycznia 1980r.
o godle, barwie i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr
7/1980, poz. 18 z późniejszymi zmianami
3. Sztandar symbolizuje jedność myśli i działania członków na rzecz ludzi
z cukrzycą
4. Sztandar jest symbolem organizacyjnym, który potwierdza uporczywą
walkę członków o dobro chorych na cukrzycę
5. Środki na sztandar organizacyjny pochodzić będą z dobrowolnych
składek pieniężnych członków Stowarzyszenia, darowizn, zbiórek
publicznych i sponsoringu

II.

Opis sztandaru
1. Sztandar wykonywany jest na tkaninie, obustronnie haftowany,
krawędzie obszyte są frędzlami w kolorze złotym lub srebrnym
2. Na awersie sztandaru wyhaftowany jest napis: Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków wraz z określeniem właściciela (Oddziału Wojewódzkiego,
Rejonowego, Koła). Na tej stronie także powinno pojawić się logo PSD
(„C” i Środkowy znak złoty/lub żółty/, równoramienny krzyż
pomarańczowy)
3. Rewers sztandaru stanowi element plastyczny przedstawiający
wizerunek patrona PSD św. Łukasza. Poza tym można umieścić
dodatkowo herb miasta, środowiska czy inne charakterystyczne
elementy terenowe
4. Drzewiec sztandaru stanowi walec drewniany o średnicy ok. 36 mm
oraz orzeł w koronie. Na drzewcu można umieścić symboliczne
gwoździe fundatorów

III.

Sposoby wręczania sztandaru
1. Akt wręczania sztandaru winien nastąpić w sposób publiczny, podczas
okolicznościowej uroczystości
2. Uroczystość wręczenia sztandaru według ustalonego ceremoniału może
nastąpić bezpośrednio po poświęceniu w kościele lub na odrębnej sali
w obecności członków Stowarzyszenia

3. Ceremoniał wręczenia sztandaru powinien uwzględnić:
wniesienie sztandaru przez głównego sponsora
wręczenie sztandaru prezesowi Zarządu Głównego PSD lub jego
przedstawicielowi
odbiór sztandaru przez prezesa ogniwa organizującego
ceremonię
prezentacja sztandaru zebranym
przedstawienie honorowego pocztu sztandarowego
przekazanie sztandaru chorążemu pocztu
4. Każdy przekazujący głośno oznajmia komu wręcza sztandar, a
odbierający wyraża podziękowanie
5. Każdy odbierający winien okazać specjalny szacunek wobec sztandaru
poprzez skłon głowy lub ucałowanie rąbka płatu sztandaru
6. Symboliczne wbijanie gwoździ przez sponsorów i honorowych gości
może nastąpić po ceremonii przekazywania sztandaru
IV.

Zasady używania sztandaru
1. Sztandar organizacyjny używany jest w czasie obchodów świąt
państwowych, uroczystości regionalnych i Stowarzyszenia. W
szczególności sztandar winien być używany w czasie wręczania
odznaczeń i wyróżnień państwowych, regionalnych i innych
2. Używanie sztandaru organizacyjnego wymaga asysty pocztu, który
składa się z trzech osób: chorążego i dwóch przybocznych
3. Poczet sztandarowy występuje w białych rękawiczkach i ma przełożoną
przez prawe ramię szarfę w kolorze biało-czerwonym, zwróconą
kolorem białym w stronę kołnierza, spiętą na lewym biodrze
4. Poczet sztandarowy składa się z członków Stowarzyszenia
5. Skład pocztu sztandarowego ustala Zarząd Stowarzyszenia
6. Dysponentem
decydującym
o
wystąpieniu
ze
sztandarem
Stowarzyszenia jest prezes ogniwa
7. Wprowadzenie sztandaru na salę obrad (uroczystości) odbywa się po
poinformowaniu
o
wniesieniu
sztandaru
i
wezwanie
przez
prowadzącego obrady do powstania i przyjęcia postawy zasadniczej
przez uczestników obrad lub uroczystości
8. Chorąży wnosząc sztandar, kładzie drzewiec na prawym ramieniu i
trzyma go pod kątem 45 stopni w stosunku do ramienia. Prawa ręka
wyciągnięta wzdłuż drzewca
9. Po wejściu na salę poczet sztandarowy zajmuje honorowe miejsce
10.W czasie uroczystości sztandar może być prezentowany w pozycji
pionowej, trzymany przy prawej nodze lub na ramieniu, a podczas
dłuższych uroczystości drzewiec sztandaru może być umieszczony w
specjalnym stojaku
11.Podczas wykonywania hymnu państwowego oraz w czasie mszy św.
podczas podniesienia poczet sztandarowy stoi w postawie zasadniczej,

a sztandar trzymany jest oburącz w położeniu prezentuj, tzn.
pochylony do przodu pod kątek 45 stopni
12.Wyjście pocztu ze sztandarem z Sali następuje według zasad
określonych przy wprowadzeniu sztandaru
13.W wypadku żałoby narodowej lub żałoby wewnętrznej Stowarzyszenia
oraz podczas pogrzebu, przypina się na górze drzewca kokardę z
czarnej wstążki
V.

Przechowywanie sztandaru
1. Sztandar organizacyjny przechowywany jest w siedzibie Zarządu
Stowarzyszenia pod zamknięciem
2. Za prawidłowe przechowywanie, utrzymanie i ochronę sztandaru
odpowiedzialny jest prezes Stowarzyszenia
3. Podczas przejazdu sztandar powinien być umieszczony w pokrowcu i
pod ochroną pocztu sztandarowego
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