UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie ustalenia ceremoniału sztandaru Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2019 r., poz. 511) oraz po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr
XXXII/277/13 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:
§ 1. Ustalić ceremoniał sztandaru Powiatu Cieszyńskiego, ustanowionego Uchwałą Nr XLVII/400/14 Rady
Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Cieszyńskiego,
określony w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Powiatu Cieszyńskiego.
§ 3. Traci moc Uchwała nr XLV/321/18 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie
ustalenia ceremoniału sztandaru Powiatu Cieszyńskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu Cieszyńskiego
z dnia....................2019 r.
Ceremoniał sztandaru Powiatu Cieszyńskiego

§ 1.
Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o:
1) Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Cieszyński.
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Cieszyńskiego.
3) Przewodniczącym Rady Powiatu – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Powiatu
Cieszyńskiego.
4) radnych – należy przez to rozumieć radnych Rady Powiatu Cieszyńskiego.
5) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Cieszyńskiego.
6) Biurze Rady Powiatu – należy przez to rozumieć Biuro Rady Powiatu Cieszyńskiego
7) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Cieszynie.
8) sztandarze – należy przez to rozumieć sztandar Powiatu Cieszyńskiego.
§ 2.
1. Sztandar może być używany podczas uroczystości powiatowych, państwowych oraz wtedy, gdy
okoliczności za tym przemawiają.
2. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 stosuje się ceremoniał pocztu sztandarowego opisany w § 5.
3. Uroczystość z udziałem sztandaru ma zawsze charakter i przebieg oficjalny.
§ 3.
1. Decyzje dotyczące udziału sztandaru w uroczystościach każdorazowo podejmuje Przewodniczący Rady
Powiatu w porozumieniu ze Starostą.
2. Sztandar należy przechowywać w siedzibie Starostwa, w warunkach chroniących go przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem.
3. Szczególne środki ostrożności należy podjąć podczas przewożenia sztandaru.
§ 4.
1. Poczet sztandarowy stanowi reprezentację Powiatu.
2. W skład pocztu sztandarowego mogą wchodzić radni oraz pracownicy powiatowych jednostek
organizacyjnych.
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3. Przewodniczący Rady Powiatu w porozumieniu ze Starostą ustala skład pocztu sztandarowego
wystawianego podczas danej uroczystości spośród osób wskazanych w ust. 2, którzy uprzednio wyrażą na to
zgodę.
4. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób: chorążego i dwóch osób asysty.
5. Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego (dla
mężczyzn), białej bluzki i ciemnej spódnicy lub garsonki (dla kobiet), biało-czerwonej szarfy sztandarowej
przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku, białych rękawiczek oraz ciemnego obuwia.
6. Sprawy związane z wystawianiem pocztu sztandarowego koordynuje Biuro Rady Powiatu.
§ 5.
1. Podczas uroczystości sztandar wprowadzany jest przez poczet sztandarowy.
2. Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymusza inną
kolejność.
3. Prowadzący uroczystość nakazuje wprowadzenie sztandaru.
4. Sztandar wprowadza poczet sztandarowy krokiem marszowym, a chorąży zajmuje środkowe (drugie z
kolei) miejsce.
5. Chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu, bławat mając za sobą, a drzewce utrzymuje pod kątem 45°.
Prawa ręka jest wyprostowana i spoczywa na drzewcu, a lewa ręka – wzdłuż tułowia.
6. Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy chorąży utrzymuje sztandar w pozycji „baczność”
(pochylony pod kątem 60°), a członkowie pocztu sztandarowego przyjmują postawę „baczność”.
7. Na wypowiadaną przez prowadzącego uroczystość komendę: „Spocznij” sztandar przyjmuje pozycję
„spocznij”(pionowo).
8. Podczas uroczystości sztandar jest trzymany przez chorążego w pozycji „spocznij” (pionowo), chyba że
zaistnieją okoliczności wymagające pozycji sztandaru „baczność” lub „baczność. Sztandar prezentuj”
(trzymający sztandar pochyla go pod kątem ok. 45°).
9. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości.
10. Prowadzący uroczystość nakazuje wyprowadzenie sztandaru.
11. Sztandar przyjmuje pozycję „baczność”, a następnie chorąży opiera drzewce sztandaru o prawe ramię.
Podczas wyprowadzania sztandaru chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu, bławat mając za sobą, a
drzewce utrzymuje pod kątem ok. 45°. Prawa ręka jest wyprostowana i spoczywa na drzewcu, a lewa ręka –
wzdłuż tułowia.
12. Poczet sztandarowy, w kolejności wskazanej w ust. 4, krokiem marszowym opuszcza miejsce, w którym
odbywa się uroczystość.
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