REGULAMIN SZTANDARU OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH W BYDGOSZCZY

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

Sztandar Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy jest symbolem tradycji
i honoru pielęgniarek i położnych członków OIPiP w Bydgoszczy.
§ 2.
Właścicielem sztandaru jest OIPiP w Bydgoszczy, w imieniu której dysponentem jest
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy.
§ 3.
1. Sztandar przechowywany jest w biurze OIPiP w Bydgoszczy, w stanie rozwiniętym,
w szklanej gablocie na sali konferencyjnej.
2. Podczas

przewożenia

sztandar

należy

zabezpieczyć

przed

uszkodzeniem,

zabrudzeniem lub zniszczeniem.
3. Za prawidłowe zabezpieczenie sztandaru odpowiedzialna jest, wyznaczona przez
Przewodniczącego/ej, osoba przewożąca.
§ 4.
Zgodę na użycie sztandaru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
każdorazowo udziela Przewodnicząca/y Rady Okręgowej OIPiP w Bydgoszczy lub
upoważniony/a Wiceprzewodniczący/a.
§ 5.
Poczet sztandarowy tworzą trzy osoby w strojach galowych, przy czym w przypadku
pielęgniarza / położnego dopuszcza się ubiór własny: garnitur, koszula wizytowa biała
i krawat.
§ 6.
Przybycie i wprowadzenie sztandaru musi odbywać się w sposób godny i uroczysty.

II.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH
§ 1.

Udział Sztandaru w liturgii Mszy Świętej
1. Wprowadzenie sztandaru do kościoła powinno być uzgodnione z celebransem lub
księdzem prowadzącym uroczystość.
2. Sztandar wprowadza się i wyprowadza w pozycji „prezentuj”.
3. Poczet sztandarowy zatrzymuje się przed głównym ołtarzem, w kierunku
Najświętszego Sakramentu, a następnie po oddaniu pokłonu zajmuje wyznaczone
miejsce.
4. Poczet przyjmuje postawę „prezentuj” podczas:
- przeistoczenia,
- komunii świętej,
- błogosławieństwa.
5. Po zakończeniu mszy należy oddać salut w kierunku ołtarza głównego, zrobić w tył
zwrot i wyprowadzić sztandar.
6. Wyprowadzenie sztandaru powinno odbywać się przy postawie stojącej uczestników.
§ 2.

Udział Sztandaru w pogrzebach
1. Sztandar może uczestniczyć w pogrzebach: członków samorządu oraz osób
zasłużonych dla samorządu lub Państwa Polskiego.
2. Jeżeli w pogrzebie uczestniczy Sztandar, osoby składające wieńce w miarę
możliwości powinny być ubrane w stroje galowe.
3. W trakcie obrządku pogrzebu należy dostosować się do obowiązującego
ceremoniału.
§ 3.

Udział Sztandaru w uroczystościach Samorządu Pielęgniarek i Położnych
1. Poczet sztandarowy OIPiP w Bydgoszczy uczestniczy w następujących
uroczystościach Samorządu Pielęgniarek i Położnych:

- w obchodach Dnia Pielęgniarki i Położnej,
- w jubileuszach Samorządu Pielęgniarek i Położnych,
- podczas Odznaczenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
odznaczeniami państwowymi lub samorządowymi.
2. Sztandar wprowadza się na komendę; „Poczet sztandarowy – wprowadzić
sztandar”, wydaną przez prowadzącego uroczystość, a wyprowadza po
wyczerpaniu porządku uroczystości na komendę: „Poczet sztandarowy –
sztandar wyprowadzić”.
§ 4.

Udział Sztandaru w innych uroczystościach
1. Sztandar może brać udział w uroczystościach organizowanych przez administrację
państwową i samorządową oraz uroczystościach religijnych organizowanych przez
parafie na terenie działania OIPiP w Bydgoszczy.
2. O każdorazowym udziale w tych uroczystościach decyduje Okręgowa Rada
Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy lub jej Przewodniczący/a.

