Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.
Poz. 200
Służba Wywiadu Wojskowego
ZARZĄDZENIE Nr 18/2012
SZEFA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do użycia w Służbie Wywiadu Wojskowego
Sztandaru Służby Wywiadu Wojskowego i sposobu jego używania
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.1))
w związku z pkt 1 decyzji nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na używanie sztandaru Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. Urz.
MON poz. 179)
mając na uwadze, że Sztandar Służby Wywiadu Wojskowego jest symbolem dumy i chwały
oraz wyrazem najwyższych wartości – wierności, honoru i męstwa przyświecających
żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom Służby Wywiadu Wojskowego w służbie
i pracy dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej
zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się w SWW do użycia Sztandar Służby Wywiadu Wojskowego,
zwany dalej „Sztandarem” i określa sposób jego używania.
2. Wzór Sztandaru określa wniosek Szefa SWW do Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 kwietnia 2012 r., zatwierdzony decyzją nr 146/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 16 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie sztandaru Służby Wywiadu
Wojskowego.
§ 2.
1. Sztandar jest używany w szczególnych okolicznościach dla podniesienia rangi
uroczystości.
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455.
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2. Sztandar może być używany podczas uroczystości z okazji świąt państwowych
oraz innych świąt, rocznic i uroczystości, jeżeli jest to uzasadnione ich charakterem
albo innymi ważnymi względami.
3. Sztandar może być używany w szczególności podczas:
1) składania ślubowania przez żołnierzy lub funkcjonariuszy przyjętych do służby w SWW;
2) wręczania żołnierzom lub funkcjonariuszom SWW orderów i odznaczeń;
3) wręczania żołnierzom SWW aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe;
4) wręczania funkcjonariuszom SWW aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe;
5) pożegnania żołnierzy lub funkcjonariuszy odchodzących ze służby w SWW;
6) uroczystych apeli i zbiórek.
4. Użycie sztandaru wymaga każdorazowo zgody Szefa SWW.
§ 3.
1. W trakcie uroczystości, o których mowa w § 2 ust. 1 – 3, Sztandarowi towarzyszy
poczet sztandarowy złożony z żołnierzy lub funkcjonariuszy SWW.
2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą:
1) dowódca;
2) sztandarowy;
3) asysta.
3. Dowódca, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest oficerem.
4. Sztandarowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest chorążym.
5. Asysta, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może być jednoosobowa albo dwuosobowa
i składa się z szeregowych albo podoficerów.
6. Poczet sztandarowy występuje w umundurowaniu. Decyzję o rodzaju
umundurowania, w którym występuje poczet sztandarowy, podejmuje Szef SWW wyrażając
zgodę, o której mowa w § 2 ust. 4.
§ 4.
W trakcie przygotowania do uroczystości, w trakcie uroczystości i bezpośrednio po jej
zakończeniu poczet sztandarowy stosuje odpowiednio Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący załącznik do decyzji nr 411/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego
„Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” (Dz. Urz. MON Nr 23,
poz. 250 oraz z 2011 r. Nr 8, poz. 99).
§ 5.
1. Poczet sztandarowy towarzyszy Sztandarowi od momentu pobrania Sztandaru
z miejsca przechowywania do momentu oddania do miejsca przechowywania.
2. W przypadku, gdy Sztandar używany jest poza obiektami SWW, pocztowi
sztandarowemu mogą towarzyszyć żołnierze lub funkcjonariusze SWW w ubiorze cywilnym
albo umundurowaniu polowym odpowiedzialni za transport Sztandaru i pocztu
sztandarowego do miejsca i z miejsca uroczystości, a także za ich bezpieczeństwo. Żołnierze
i funkcjonariusze SWW, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wykonują swoje zadania
w sposób niezakłócający przebiegu uroczystości.
3. Dowódca, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, jest bezpośrednim przełożonym osób,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 2, w zakresie bezpośrednio związanym
z udziałem Sztandaru i pocztu sztandarowego w uroczystości.
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§ 6.
1. Pocztowi sztandarowemu może towarzyszyć zapasowy poczet sztandarowy.
§ 3 ust. 2 – 5 stosuje się. Zapasowy poczet sztandarowy występuje w takim samym
umundurowaniu, co poczet sztandarowy.
2. W przypadku braku możliwości wykonywania zadań przez żołnierza
albo funkcjonariusza wchodzącego w skład pocztu sztandarowego albo przez cały skład
pocztu sztandarowego, miejsce tego żołnierza albo funkcjonariusza zajmuje właściwy
żołnierz albo funkcjonariusz zapasowego pocztu sztandarowego albo cały zapasowy poczet
sztandarowy.

§ 7.
1. Sztandar jest przechowywany w siedzibie SWW w Warszawie, w miejscu
zapewniającym jego ochronę przed utratą i zniszczeniem.
2. Sztandar jest przechowywany w sposób zapewniający jego należyte honorowanie
poprzez wywieszenie w zamkniętej przeszklonej gablocie. W czasie przechowywania
widoczna jest strona odwrotna Sztandaru.
§ 8.
1. Dyrektor Biura Kadr, w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych,
wyznacza żołnierzy lub funkcjonariuszy SWW do składu pocztu sztandarowego i do składu
zapasowego pocztu sztandarowego.
2. Dyrektor Gabinetu Szefa odpowiada za:
1) zapewnienie właściwego przechowywania Sztandaru w czasie, gdy nie jest używany;
2) zapewnienie właściwego stanu Sztandaru, w tym jego niezbędne naprawy i renowacje.
3. Dyrektor Biura Ochrony i Osłony odpowiada za:
1) ochronę Sztandaru w miejscach innych, niż wskazane w § 7 ust. 1;
2) zapewnienie transportu Sztandaru i pocztu sztandarowego do miejsca i z miejsca
uroczystości;
3) skompletowanie i wystawienie żołnierzy lub funkcjonariuszy SWW, o których mowa
w § 5 ust. 2.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
SZEF
SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO
gen. bryg. Radosław KUJAWA
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