
POLSKI ZWIĄZEK ŁUCZNICZY 

ZASADY UŻYWANIA SZTANDARU 

 

 

1. Sztandar Polskiego Związku Łuczniczego (PZŁucz) może być używany jedynie w sposób 

zapewniający mu należytą cześć i szacunek.  

2. Używanie sztandaru nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes PZŁucz. 

3. Sztandar powinien być w sposób szczególny chroniony, przechowywany i eksponowany. 

4. Sztandar przechowywany jest w siedzibie Polskiego Związku Łuczniczego w miejscu do 

tego przeznaczonym.  

5. Opiekę nad sztandarem sprawuje Sekretarz Generalny PZŁucz. 

6. Sztandar używany jest w szczególności podczas:  

a. uroczystości organizowanych  przez PZŁucz, 

b. Mistrzostw Polski Seniorów, 

c. sztandar może być również używany w czasie innych uroczystości niż 

wymienione decyzję w tej sprawie podejmuje Prezes PZŁucz. 

7. Uroczystość z udziałem sztandaru ma zawsze charakter i przebieg oficjalny: 

a. podczas wystąpień sztandar niesiony jest przez poczet sztandarowy, 

b. skład pocztu sztandarowego może być stały lub wyznaczony przez Zarząd PZŁucz 

na każdą uroczystość oddzielnie, 

c. poczet sztandarowy stanowią - chorąży z dwuosobową asystą, 

d. członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych, szarfie w 

kolorze biało-czerwonym przepasanej przez prawe ramię, białych rękawiczkach, 

e. atrybuty pocztu sztandarowego przechowywane są w biurze PZŁucz. 

8. Ustala się następujące zasady używania sztandaru:  

a. podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w pozycji 

„Spocznij”  (pionowo), chyba że zaistnieją okoliczności, które wymagają pozycji 

sztandaru  „Baczność” (pochylony pod kątem ok. 60°),  

b. podczas trwania uroczystości chorąży nie może odstawić sztandaru,  

c. sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność” (pochyla się) wyłącznie w sytuacji: 

 odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego,  

 przeistoczenia, podniesienia i błogosławieństwa w trakcie  nabożeństwa  

religijnego,  

 dekorowania sztandaru odznaczeniem,  

 oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: „Sztandar  

prezentuj!” (chorąży pochyla sztandar w przód do ok. 45°, mając bławat 

przed sobą).  

 



9. Ustala się następujące zasady wprowadzania i wyprowadzania sztandaru:  

a. sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba, że jej charakter lub 

program wymuszają inną kolejność, 

b. prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: „Całość 

powstań!” Baczność! Sztandar wprowadzić!”, 

c. sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy poruszający się krokiem 

marszowym, a chorąży zajmuje środkowe (drugie z kolei) miejsce,  

d. podczas przemarszu chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu, mając bławat 

za sobą, a drzewce pod kątem ok. 45°, natomiast podczas wprowadzania 

sztandaru chorąży trzyma sztandar pod kątem ok. 60°, 

e. po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników 

uroczystości) chorąży utrzymuje sztandar w pozycji „Baczność” (pochylony pod 

kątem ok. 60°), a członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę 

„Baczność”. Pada komenda: „Spocznij!” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść), 

członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę „Spocznij”.                                      

10. Rozpoczyna się dalsza część uroczystości. komenda: „Spocznij!” (uczestnicy uroczystości 

mogą usiąść). 

11. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie 

prowadzącego uroczystość: „Baczność! Sztandar wyprowadzić!”.  
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