
REGULAMIN SZTANDARU STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

Sztandar jest symbolem tradycji, honoru i męstwa saperów Wojska Polskiego zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Saperów Polskich. Sztandar jest godłem, najważniejszym znakiem 
wyróżniającym Stowarzyszenie 

 

§ 2 

Do posiadania sztandaru jest uprawniony Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów 
Polskich. 

§ 3 

1. Sztandar powinien występować w czasie obchodów świąt i rocznic państwowych 
oraz okolicznościowych uroczystości. Winno się go prezentować na  Kongresie 
Stowarzyszenia. W każdej tego typu uroczystości powinno zapewnić się mu należną 
cześć i szacunek. Użycie sztandaru w stanie  z rozwiniętym płatem zawsze wymaga 
trzy osobowej asysty pocztu.  

2. Od momentu rozwinięcia sztandaru (wyjęcie z pokrowca, połączenie dwóch części 
drzewca i rozwinięcie płata sztandaru), sztandarowi towarzyszy poczet sztandarowy 
i stosowane są zasady ceremonialne, obowiązujące przy występowaniu ze 
sztandarem. 

§ 4 
 

Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby, w tym: 
    - dowódca pocztu sztandarowego, 
    - sztandarowy (trzyma sztandar), 
    - asystujący. 
Dowódca pocztu sztandarowego staje z prawej strony, a asystujący z lewej strony 
sztandarowego. 
Sztandarowy jako jedyny w składzie pocztu sztandarowego przepasany jest szarfą  
  

§ 5 
 
Ubiór pocztu sztandarowego określa dowódca (prowadzący) uroczystość. 
 

§ 6 

Zgodę na użycie sztandaru Stowarzyszenia każdorazowo udziela Prezes Stowarzyszenia 
Saperów Polskich. Zgoda ta musi być odnotowana w KSIĄŻCE EWIDENCJI 
SZTANDARU.   

§ 7 
 

1. Sztandar przechowuje się w pomieszczeniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia,      
w stanie rozwiniętym w szklanej gablocie. 

2. Dopuszcza się przewożenie sztandaru w stanie złożonym (płat zwinięty w rulon na 
górnej części drzewca) i umieszczonym w pokrowcu. 



§ 8 
1. Za prawidłowe zabezpieczenie, przechowywanie sztandaru czyni się 

odpowiedzialnym Sekretarza Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 
2. Do kontroli wykorzystania sztandaru wprowadza się „KSIĄŻKĘ EWIDENCJI 

SZTANDARU”, w której każdorazowo odnotowuje się i kwituje fakt pobierania            
i zdawania sztandaru. 

 
II. Udział sztandaru w uroczystościach 

                                                  

§ 9 
 

1.  Udział sztandaru w liturgii Mszy Świętej 

Sztandar może zostać wprowadzony do kościoła w różny sposób. Prowadzący 
uroczystość w uzgodnieniu z celebransem może zarządzić zbiórkę uczestników przed 
kościołem i: 

      a.  wprowadzić sztandar do kościoła wraz z uczestnikami, przed wyjściem   
           celebransa  do ołtarza; 

        b.  uczestnicy wchodzą do kościoła bez sztandaru, a poczet sztandarowy    
           zostaje wprowadzony przez celebransa (np. w asyście Prezesa); 
      c.  sztandar zostaje wprowadzony przez poczet sztandarowy samodzielnie. 

Pierwszy przypadek najczęściej możemy stosować przy mszach polowych. 
Przy wprowadzaniu sztandaru wszyscy powinni stać (można ich do tego wcześniej wezwać 
lub zachęcić).  

1. Sztandar wprowadza się i wyprowadza w pozycji „prezentuj”. 
2. Poczet sztandarowy zatrzymuje się przed głównym ołtarzem; sztandarowy                

z pocztem przyjmują kolejno postawę „zasadniczą”, a następnie „prezentuje”             
i „salutuje sztandarem w miejscu”. Jeśli Najświętszy Sakrament jest przechowywany 
w bocznej kaplicy, poczet po zatrzymaniu się przed głównym ołtarzem w postawie 
„prezentuj”, robi zwrot: „w lewo” lub „w prawo” w kierunku Najświętszego 
Sakramentu i dopiero wtedy wykonuje chwyty sztandarem „postawa zasadnicza”, 
„prezentuj”, ,, salutowanie sztandarem w miejscu”. 

3. Po oddaniu pokłonu Najświętszemu Sakramentowi w sposób powyższy poprzez 
„salutowanie sztandarem w miejscu” sztandarowy wykonuje chwyt „prezentuj”, po 
czym poczet zajmuje wyznaczone (lub wskazane przez stosowną władzę), 
wyeksponowane miejsce, skosem do ołtarza. W czasie Mszy Świętej poczet 
przyjmuje postawę „zasadniczą”.  

4. W czasie przeistoczenia sztandarowy przyjmuje postawę „prezentuj” i „salutuje        
w miejscu” raz lub oddzielnie, przy podniesieniu Hostii i oddzielnie przy podniesieniu 
kielicha. Następnie powraca do postawy „zasadniczej”.  

5. Przed Komunią św. przy słowach „oto Baranek Boży” sztandarowy przyjmuje 
postawę „prezentuj” i „salutuje w miejscu”. Po opuszczeniu Hostii powraca do 
postawy zasadniczej.  

6. Przed udzieleniem błogosławieństwa po słowach kapłana: „przyjmijcie 
błogosławieństwo boże” (wszyscy stoją). sztandarowy przyjmuje postawę „prezentuj” 
i „salutuje w miejscu”. Po udzieleniu błogosławieństwa powraca do postawy 
zasadniczej.  

7. Po zakończeniu mszy prowadzący uroczystość (np. Prezes) podaje komendę 
„poczet sztandarowy - wyprowadzić sztandar”. Sztandarowy wykonuje chwyt 



„prezentuj”, po czym poczet sztandarowy opuszcza zajmowane miejsce, wychodzi 
na środek kościoła, oddaje salut w kierunku ołtarza głównego (wykonując kolejne 
chwyty sztandarem: „postawa zasadnicza”, „prezentuj”, „salutowanie” i „prezentuj”), 
robi w tył zwrot i wyprowadza sztandar, jako pierwszy wychodząc z kościoła. Jeżeli 
najświętszy sakrament znajduje się w kaplicy bocznej, wychodząc z kościoła kieruje 
się w kierunku najświętszego sakramentu, oddaje salut, po czym wykonuje zwrot ku 
wyjściu i wychodzi. Wyprowadzenie sztandaru odbywa się przy postawie stojącej 
wszystkich uczestników. 
 

2. Udział sztandaru w pogrzebie   
 

1. Jeżeli w pogrzebie uczestniczy sztandar Stowarzyszenia pożądanym jest aby, 
delegaci idący z wieńcem od Stowarzyszenia, byli ubrani tak jak poczet 
sztandarowy, w ubiory wyjściowe. 

2.  Sztandar uczestniczący w pogrzebie uzupełnia się kokardą koloru czarnego. 
3. W kondukcie pogrzebowym poczet sztandarowy idzie za krzyżem. Jeśli 

uczestniczą w nim chorągwie kościelne to niesiony jest za nimi, a przed trumną. 
4. W przypadku pogrzebu świeckiego sztandar otwiera kondukt. 
5. Gdy w pogrzebie uczestniczy większa ilość sztandarów, o kolejności ich 

ustawienia decyduje rodzina zmarłego. Zachowanie w czasie liturgii —jak opisano 
w poprzednim punkcie Najstosowniejszym miejscem dla pocztu sztandarowego w 
kościele jest miejsce za trumną zmarłego kolegi. 

6. Przy mogile poczet ustawia się możliwie blisko trumny, w postawie „zasadniczej”. 
7. Przy opuszczaniu trumny do grobu poczet przyjmuje postawę „prezentuj”               i 

„salutowanie w miejscu”. 
8. Po zakończeniu pochówku poczet sztandarowy opuszcza cmentarz. 

 
3. Udział sztandaru w uroczystościach Stowarzyszenia Saperów Polskich 

Stosownym jest udział sztandaru we wszystkich ważnych wydarzeniach Stowarzyszenia 
Saperów Polskich: 

1. Jubileusze powstania Stowarzyszenia; 
2. Rozpoczęcie „Miesiąca Wojsk Inżynieryjnych”; 
3. Odznaczenie Stowarzyszenia wysokim odznaczeniem państwowym; 
4. Uroczystość DNIA SAPERA; 
5.  Kongres Stowarzyszenia Saperów Polskich. 

W zależności od charakteru i czasu ich trwania przyjmuje się odpowiednią formę obecności 
sztandaru — od udziału pocztu sztandarowego ze sztandarem przez cały czas trwania, po 
umieszczenie sztandaru w specjalnym stojaku na cały czas trwania wielogodzinnego, np. 
Kongresu Stowarzyszenia czy innej uroczystości. Przybycie i wyprowadzenie sztandaru 
musi odbyć się  w sposób godny i uroczysty,  

Sztandar wprowadza się przed rozpoczęciem uroczystości na komendę: „Poczet 
Sztandarowy - wprowadzić Sztandar” wydaną przez prowadzącego uroczystość, a 
wyprowadza po wyczerpaniu porządku uroczystości na komendę „Poczet sztandarowy - 
wyprowadzić Sztandar”. 

 



a)      wprowadzenie sztandaru 

L.p. Komendy Opis sytuacyjny 

zachowania się 
uczestników po 
komendzie 

Poczet 

sztandarowy 

sztandar 

1. proszę o powstanie Uczestnicy powstają przed 
wprowadzeniem sztandaru 

przygotowanie do 

wyjścia 

postawa  „na ramię” 

2. "baczność" sztandar 
wprowadzić   

Uczestnicy w postawie 

 "zasadniczej" 

- wprowadzenie   

sztandaru 

- zatrzymanie na 

ustalonym miejscu 

- w postawie "na 

ramię w marszu" 

- postawa "prezentuj" 

3. "do hymnu" jak wyżej postawa  

”zasadnicza” 
postawa 

"salutowanie  

w miejscu" 

4. „po hymnie” uczestnicy w postawie  

"spocznij" 

spocznij - postawa "prezentuj" 

- postawa "spocznij" 

5. można usiąść uczestnicy siadają spocznij postawa "spocznij" 

b)      wyprowadzenie sztandaru  

1. proszę o powstanie uczestnicy powstają przed 

wprowadzeniem sztandaru 

spocznij postawa "spocznij" 

2. "baczność" sztandar 

wyprowadzić 

uczestnicy w postawie  

”zasadniczej „ 

- postawa  

„zasadnicza” 

- wyprowadzenie 

sztandaru 

postawa 

"zasadnicza" 

postawa "na ramię  

w marszu" 

3. „spocznij” uczestnicy siadają     

 

Poczet, wprowadzając sztandar z zadaniem umieszczenia Sztandaru w stojaku na czas 
trwania uroczystości, na komendę prawoskrzydłowego (przewodzącego pocztowi): „poczet 
sztandarowy stój” zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu (koło stojaka), robi na komendę 
„w lewo (w prawo) zwrot” zwrot w kierunku zebranych (ustawiając się frontem do 
zebranych). Asysta przyjmuje postawę na „baczność” a sztandarowy salutuje krótko 
sztandarem, następnie przyjmuje postawę „prezentuj”, robi w tył zwrot, umieszcza sztandar 
w stojaku, ponownie robi w tył zwrot i przyjmuje postawę „na baczność”. W tym momencie 
prawoskrzydłowy (przewodzący pocztowi) wydaje komendy: „w prawo zwrot” następnie za 
mną marsz” i wyprowadza poczet. Wyprowadzając sztandar postępuje podobnie, tylko       
w odwrotnej kolejności 



 

4. Udział sztandaru w innych uroczystościach 

Sztandar może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez 
administrację państwową i samorządową oraz w uroczystościach religijnych 
organizowanych przez parafie na terenie działania. O każdorazowym udziale w tych 
uroczystościach decyduje Prezes Stowarzyszenia za wiedzą Prezydium Zarządu 
Głównego. 
 

III. Ceremoniał przekazania sztandaru. 
                                                

§ 10 

Na Kongresie Stowarzyszenia, podczas którego został wybrany nowy Prezes 
Stowarzyszenia, przed wyprowadzeniem sztandaru powinno nastąpić uroczyste 
przekazanie sztandaru. 

1. W tym celu prowadzący Kongres wzywa do przekazania sztandaru stary i nowy 
Zarząd Główny Stowarzyszenia. 
Poczet sztandarowy podchodzi do stojaka ze sztandarem i ustawia się frontem do 
zebranych. Członkowie zarządów ustawiają się po przeciwnych stronach pocztu,  
oddzielnie. Sztandarowy robi w tył zwrot, wyjmuje sztandar ze stojaka i ponownie 
robiąc w tył zwrot, przyjmuje postawę „prezentuj” frontem do zebranych. Następnie 
sztandarowy „salutuje” sztandarem, a prezes ustępujący podchodzi do sztandaru, 
przyklęka na prawe kolano, prawą ręką podnosi płat sztandaru do ust „ całuje go, a 
po  ucałowaniu opuszcza go    i wstaje. 

2. Sztandarowy przyjmuje postawę „prezentuj”, a następnie ustępujący prezes koła, 
przejmuje sztandar; ustawiając się w kierunku nowo wybranego prezesa koła, 
pochyla sztandar do pozycji „salutowanie”, a nowo wybrany prezes postępując 
podobnie jak prezes ustępujący, przyklęka przed sztandarem, całuje go i wstaje. 
Ustępujący prezes przyjmuje postawę „prezentuj”, a następnie przekazuje  sztandar 
swojemu następcy. 

3. Nowy prezes prezentuje z obu stron płaty sztandaru i przyjmując postawę „prezentuj” 
zwraca go sztandarowemu. 

4. Na komendę prowadzącego Kongres „Poczet Sztandarowy - wyprowadzić 
Sztandar” poczet sztandarowy wyprowadza sztandar. 

 
§ 11 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia. 

 

 

 


