Uchwała Nr 4/2007/2008
Senatu Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie
z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie:

Zasad używania sztandaru, flagi i godła Uczelni

Działając na podstawie § 2 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
w Warszawie, Senat Uczelni, na posiedzeniu w dniu 30 października 2007 roku, uchwala następujące
zasady używania sztandaru, flagi i godła Uczelni:
§1
1. Godło AWF w Warszawie, którego wzór przedstawia załącznik nr 1 do Statutu Uczelni, może
być eksponowane w sali Senatu i Rektora, budynkach Akademii i innych miejscach uznanych
za godne oraz na odznakach, drukach, w wydawnictwach Uczelni i interaktywnych polach
eksploatacji.
2. Godło Akademii stanowi element sztandaru Uczelni.
§2

1. Sztandar Uczelni jest przechowywany w sali Senatu Akademii.
2. Sztandar Uczelni towarzyszy uroczystościom akademickim i państwowym, takim jak:
a) uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego i Święto Uczelni,
b) przyjęcie w poczet studentów (immatrykulacja),
c) wręczenie dyplomów magisterskich,
d) promocje doktorskie,
e) wręczenie dyplomów doktora habilitowanego,
f) promocja doktora honoris causa,
g) uroczystości pogrzebowe osób szczególnie zasłużonych dla Akademii,
h) rocznice i święta narodowe.

3. Sztandar Uczelni może być używany również przy innych okazjach, niż wymienione w ust. 2,
w tym poza siedzibą Akademii. Użycie sztandaru Uczelni poza siedzibą Akademii wymaga
zgody Rektora
4. Poczet sztandarowy tworzy troje studentów, ubranych w galowy strój akademicki uzupełniony
przez białe rękawiczki i szarfy w barwach Akademii. Poczet sztandarowy, na wniosek Rektora
uzasadniony okolicznościami danej uroczystości, może tworzyć również trzech pracowników
Uczelni.
5. Podczas każdorazowego wprowadzania sztandaru na miejsce uroczystości i podczas jego
wyprowadzania, uczestników obowiązuje postawa zasadnicza, członków pocztu zaś musztra.
6. Uroczystość z udziałem sztandaru powinna mieć zawsze charakter i przebieg oficjalny.
§3
1. Flaga Uczelni, której wzór przedstawia załącznik nr 1 do Statutu Uczelni, powinna być
używana z zachowaniem szacunku dla barw Akademii.
2. Barwy Akademii mogą być umieszczane i używane we wszystkich oficjalnych dokumentach
oraz wydawnictwach Akademii.
3. Używanie flagi Akademii wymaga zgody Rektora.

§4
Używanie sztandaru, flagi i godła Uczelni z naruszeniem zapisów niniejszej uchwały może stanowić
podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej.
§5
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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