projekt z dnia 21 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia

2010 r.

w sprawie sztandaru jednostek organizacyjnych Służby Więziennej

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wymagania dotyczące sztandaru;
2) wzór aktu nadania sztandaru;
3) tryb i warunki nadania sztandaru;
4) sposób przechowywania i ewidencjonowania sztandarów;
5) sposób przekazywania sztandarów w przypadku likwidacji jednostki
organizacyjnej Służby Więziennej, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”,
albo ponownego nadania sztandaru.
§ 2. Sztandar jednostki organizacyjnej składa się z płata, głowicy, drzewca
i szarfy.
§ 3. 1. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku długości
100 cm, barwy czerwonej po stronie głównej, a barwy szafirowej po stronie odwrotnej.
Jeden bok płata jest wszyty w skórę, przymocowaną do drzewca gwoździami po każdej
stronie płata. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte
srebrną frędzlą szerokości 7 lub 9 cm.
2. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się umieszczony centralnie
wizerunek orła białego o wymiarach 48 x 44 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej
Polskiej, haftowany wypukłym srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony – haftowane
złotym szychem. Dookoła orła są umieszczone haftowane srebrnym szychem napisy.

Nad godłem jest umieszczony napis „SŁUŻBA WIĘZIENNA”, pod godłem jest
umieszczony napis „W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ”. Litery mają wysokość 5 cm.
3. Na stronie odwrotnej płata, umieszczony jest centralnie haftowany szychem
znak graficzny Służby Więziennej lub oznaka Służby Więziennej albo symboliczny znak
nawiązujący do tradycji Służby Więziennej lub jednostki organizacyjnej oraz nazwa
jednostki organizacyjnej. Litery nazwy jednostki organizacyjnej dostosowane są
odpowiednio wielkością i wysokością do długości nazwy własnej tej jednostki.
§ 4. 1. Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się z wizerunku
orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, podstawy oraz tulei mocującej
głowicę do drzewca.
2. Wewnątrz podstawy głowicy może być umieszczony zminiaturyzowany akt
nadania sztandaru jednostki organizacyjnej.
§ 5. 1. Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 255 cm jest wykonane
z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na
górnym końcu drzewca jest osadzona głowica, na dolnym stożkowe okucie z metalu
białego. W górnej części drzewca pod głowicą znajduje się co 10 cm jedenaście kółek,
które odpowiadają kółkom umocowanym na nie obszytym frędzlą brzegu płata
sztandaru, które spina się za pomocą pręta.
2. Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru,
które w szczególności mogą zawierać napisy wskazujące fundatorów sztandaru.
3. Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe. Gwoździe
pamiątkowe mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami odnoszącymi się do historii
jednostki organizacyjnej oraz upamiętniające inne ważne wydarzenia.
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Rzeczypospolitej Polskiej, o szerokości 15 cm, jest zawiązana w kokardę i umieszczona
na tulei głowicy. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone
frędzlą, taką jak płat sztandaru.

§ 7. 1. Barwny projekt sztandaru w skali 1:3, wraz z opisem i uzasadnieniem
proponowanych symboli, liter i cyfr, a także wykazem gwoździ honorowych
i pamiątkowych, wraz z treścią napisów na nich zamieszczonych, kierownik jednostki
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przedstawia

drogą

służbową

Ministrowi

Sprawiedliwości

do

zatwierdzenia.
2. Projekt sztandaru, przechowywany jest w archiwum Centralnego Zarządu
Służby Więziennej.
§ 8. 1. Sztandar może być ufundowany za zgodą Ministra Sprawiedliwości.
2. Zgodę na ufundowanie sztandaru i jego zatwierdzony projekt doręcza się
fundatorowi za pośrednictwem zainteresowanego kierownika jednostki organizacyjnej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w akcie nadania sztandaru wymienia
się fundatora.
§ 9. 1.

Sztandar wraz z aktem nadania sztandaru wręcza jednostce

organizacyjnej Minister Sprawiedliwości lub w jego imieniu Dyrektor Generalny Służby
Więziennej albo inna upoważniona osoba.
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3. Wzór aktu nadania sztandaru określa załącznik do rozporządzenia.
§ 10. 1. W czasie wręczania sztandaru wbija się w drzewce sztandaru gwoździe
honorowe; mogą być także wbijane gwoździe pamiątkowe.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej występuje drogą służbową do Ministra
Sprawiedliwości z wnioskiem o wyrażenie zgody na wbicie gwoździ pamiątkowych.
3. Wbijanie gwoździ honorowych i pamiątkowych odbywa się w formie
uroczystej określonej w ceremoniale Służby Więziennej.
§ 11. Sztandar znajduje się na stałe w jednostce organizacyjnej, której został
nadany. Przechowywany jest w miejscu zapewniającym jego ochronę przed utratą
i zniszczeniem oraz jego należyte honorowanie.

§ 12. 1. Ewidencję sztandarów nadanych jednostkom organizacyjnym prowadzi
Centralny Zarząd Służby Więziennej.
2. W ewidencji sztandarów uwzględnia się w szczególności:
1) pełną nazwę jednostki organizacyjnej;
2) oznaczenie fundatora sztandaru;
3) datę i miejsce wręczenie sztandaru;
4) imię i nazwisko osoby wręczającej i przyjmującej sztandar, stanowisko
służbowe;
5) datę zdania sztandaru do archiwum i numer protokołu.
§ 13.

1. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub ponownego

nadania jej sztandaru, kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje dotychczasowy
sztandar wraz z jego aktem nadania do Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
2. Z przekazania sztandaru sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz
pozostaje w jednostce organizacyjnej, a drugi egzemplarz przekazuje się do
Centralnego Zarządu Służby Więziennej.
3. Protokół zawiera opis sztandaru, ewentualnych uszkodzeń, wzmiankę
o przekazaniu aktu nadania i wręczenia sztandaru oraz podpisy osoby przekazującej
i przyjmującej. Do protokołu dołącza się zarys dziejów sztandaru.
4. Dotychczasowy sztandar, za zezwoleniem Dyrektora Generalnego Służby
Więziennej, może być wypożyczony jednostce organizacyjnej lub innej instytucji.
5.

Przekazanie sztandaru odbywa się w formie uroczystej określonej

w ceremoniale Służby Więziennej.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia
2010 r. (poz.
)
WZÓR

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

AKT
NADANIA SZTANDARU NR ..........................
z dnia ...............................................
(dzień, miesiąc i rok)

.............................................................................................................
(pełna nazwa jednostki organizacyjnej, której nadawany jest sztandar)

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523) stosownie do wniosku złożonego przez
........................................................................................................................................
(stopień, imię i nazwisko osoby, która złożyła wniosek, stanowisko służbowe)

z dniem ............................. nadaję ..........................................................................
(dzień, miesiąc i rok)

(pełna nazwa jednostki, której nadawany jest sztandar)

.............................................................................................................................................

sztandar
który został ufundowany przez:
.................................................................................................................................
(nazwa fundatorów)

.................................................................................................................................
……………................................................
(podpis Ministra Sprawiedliwości)

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie wypełnia delegację ustawową art. 16 ust. 4 ustawy z dnia
9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523).
W projekcie rozporządzenia określono wymagania dotyczące sztandaru, wzór aktu
nadania sztandaru, tryb i warunki jego nadania oraz sposób przechowywania i ewidencjonowania
sztandarów, a także sposób przekazywania ich w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej
Służby Więziennej albo ponownego nadania sztandaru.
Sztandar jednostki organizacyjnej Służby Więziennej tradycyjnie składa się z płata,
głowicy, drzewca i szarfy. W projekcie rozporządzenia określono, że płatem sztandaru jest
tkanina w kształcie kwadratu o boku długości 100 cm, barwy czerwonej po stronie głównej,
a barwy szafirowej po stronie odwrotnej. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się
umieszczony centralnie wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
haftowany wypukłym srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony – haftowane złotym szychem.
Dookoła orła są umieszczone haftowane srebrnym szychem napisy. Nad godłem jest
umieszczony napis „SŁUŻBA WIĘZIENNA”, pod godłem jest umieszczony napis „W SŁUŻBIE
RZECZYPOSPOLITEJ”. Litery mają wysokość 5 cm. W projekcie zostały określone
podstawowe elementy znajdujące się na płacie sztandaru, z tym że na stronie odwrotnej płata,
projektodawcy i fundatorzy sztandaru mogą wprowadzić elementy identyfikujące jednostkę
organizacyjną, w tym nazwę tej jednostki oraz symboliczny znak nawiązujący do tradycji Służby
Więziennej (np. przedwojenny znak Służby Więziennej) lub tej jednostki. Na odwrotnej stronie
płata może być też umieszczony znak graficzny Służby Więziennej, o którym mowa w art. 3
ustawy o Służbie Więziennej lub oznaka służby, o której mowa w art. 154 ust. 2 tej ustawy. Na
odwrotnej stronie płata litery nazwy jednostki organizacyjnej muszą być optycznie dostosowane
wielkością i wysokością do długości nazwy własnej tej jednostki, która może składać się
z kilkunastu lub kilkudziesięciu liter, np. Zakład Karny w Czarnem lub Centralny Ośrodek
Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.
Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się z wizerunku orła ustalonego
dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, podstawy oraz tulei mocującej głowicę do drzewca.
Wewnątrz podstawy głowicy może być umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru
jednostki organizacyjnej - analogicznie, jak w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 1999 r. w sprawie wzoru i trybu nadawania
sztandaru jednostkom organizacyjnym Policji (Dz. U. Nr 97, poz.1136).
Drzewce sztandaru o średnicy 4 cm i długości 255 cm jest wykonane z drewna
toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu
drzewca jest osadzona głowica, na dolnym stożkowe okucie z metalu białego. W górnej części
drzewca pod głowicą znajduje się co 10 cm jedenaście kółek, które odpowiadają kółkom
umocowanym na nie obszytym frędzlą brzegu płata sztandaru, które spina się za pomocą pręta.

Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru. Gwoździe honorowe
w kształcie tarcz przede wszystkim wskazują fundatora sztandaru. Na drzewcu mogą być
umieszczane także gwoździe pamiątkowe, które mogą zawierać napisy z datami i wydarzeniami
odnoszącymi się do historii jednostki organizacyjnej oraz upamiętniające inne ważne wydarzenia.
Kolejnym elementem sztandaru jest szarfa w kolorach białym i czerwonym, ustalonych
dla barw Rzeczypospolitej Polskiej, o szerokości 15 cm, która jest zawiązana w kokardę
i umieszczona na tulei głowicy. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone
frędzlą, taką jak płat sztandaru.
W projekcie rozporządzenia, co do zasady wymagania dotyczące płata, głowicy,
drzewca i szarfy sztandaru nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w przepisach dotyczących
nadawania sztandaru jednostkom policji, Państwowej Straży Pożarnej, czy Służby Celnej.
W odróżnieniu jednak od tych przepisów projekt rozporządzenia nie przewiduje wzoru sztandaru
Służby. W tym zakresie w art. 16 ust. 5 ustawa o Służbie Więziennej przewiduje możliwość
wydania odrębnego rozporządzenia.
Rozporządzenie precyzuje również tryb kierowania drogą służbową projektu sztandaru
do zatwierdzenia przez Ministra Sprawiedliwości. Zatwierdzony projekt sztandaru,
przechowywany jest po wykonaniu sztandaru w archiwum Centralnego Zarządu Służby
Więziennej.
Sztandar może być ufundowany tylko za zgodą Ministra Sprawiedliwości, co ujednolici
zasady postępowania, pozwoli na ewidencję ewentualnych fundatorów i przyczyn
uzasadniających nadanie sztandaru oraz nadzór w tym zakresie. Zgodę na ufundowanie sztandaru
i jego zatwierdzony projekt doręcza się fundatorowi za pośrednictwem zainteresowanego
kierownika jednostki organizacyjnej. Także w celu podniesienia rangi, sztandar wraz z aktem
nadania sztandaru wręcza jednostce organizacyjnej Minister Sprawiedliwości lub w jego imieniu
Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo inna upoważniona osoba. Wręczenie sztandaru
odbywa się w formie uroczystej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 1
pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej, dot. ceremoniału Służby Więziennej. W projekcie
rozporządzenia określono również wzór aktu nadania sztandaru.
W trakcie uroczystego ceremoniału wręczania sztandaru wbija się w drzewce sztandaru
gwoździe honorowe lub gwoździe pamiątkowe. Zgodę na wbicie gwoździ pamiątkowych musi
jednak wyrazić Minister Sprawiedliwości, na podstawie wniosku kierownika jednostki.
Sztandar znajduje się na stałe w jednostce, której został nadany. Przechowywany jest
w miejscu zapewniającym jego ochronę przed utratą i zniszczeniem oraz jego należyte
honorowanie.

Ewidencję sztandarów nadanych jednostkom organizacyjnym prowadzi Centralny
Zarząd Służby Więziennej. W ewidencji sztandarów uwzględnia się w szczególności: pełną
nazwę jednostki organizacyjnej, oznaczenie fundatora sztandaru, datę i miejsce wręczenie
sztandaru, imię i nazwisko osoby wręczającej i przyjmującej sztandar, stanowisko służbowe oraz
datę zdania sztandaru do archiwum i numer protokołu.
W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej lub ponownego nadania jej sztandaru,
kierownik jednostki organizacyjnej przekazuje dotychczasowy sztandar wraz z jego aktem
nadania do Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Z przekazania sztandaru sporządza się
protokół, którego jeden egzemplarz pozostaje w jednostce organizacyjnej, a drugi egzemplarz
przekazuje się do Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Protokół zawiera opis sztandaru,
ewentualnych uszkodzeń, wzmiankę o przekazaniu aktu nadania i wręczenia sztandaru oraz
podpisy osoby przekazującej i przyjmującej. Do protokołu dołącza się zarys dziejów sztandaru.
Dotychczasowy sztandar, za zezwoleniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może być
wypożyczony jednostce organizacyjnej lub innej instytucji. Przekazanie sztandaru także odbywa
się w formie uroczystej określonej w ceremoniale Służby Więziennej.
Sztandar jest widomym znakiem posługi Służby Więziennej wobec ojczyzny
i społeczeństwa. Jest on symbolem najwyższych wartości, których Polska wymaga od swojej
służby państwowej. Z uwagi na dotychczasowy brak regulacji w tym zakresie, niniejszy projekt
rozporządzenia ma na celu wprowadzenie jednolitych wymogów i zasad związanych
z nadawaniem sztandaru w Służbie Więziennej.
Projektowane rozporządzenie nie jest objęte prawem Unii Europejskiej.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz.
2039, z późn.zm.).
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, poz. 1414, z późn.zm.), projekt został umieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje rozporządzenie.
Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji.
Projekt
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przeprowadzania konsultacji.
3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa

i budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Wprowadzenie w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych
dla budżetu.
4. Wpływ regulacji na rynek pracy.
Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania prawne nie będą miały wpływu
na rynek pracy.
5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki
i przedsiębiorczość, w tym także na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
6. Wpływ rozporządzenia na sytuację i rozwój regionalny.
Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój
regionalny.
7. Wskazanie źródeł finansowania.
Koszty związane z wejściem w życie projektowanego rozporządzenia pokrywane będą
z wydatków bieżących więziennictwa

